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1. Abstract 
The element of the verb which changes is termed '' finite'' 

and the other elements  of the verb phrase are non-finite as in the 
following examples : 
1. she is writing now . 
2 . I am writing now . 

So .is and am are finite ; whereas the next element 
,'writing' is non-finite  The Study aims at clarifying the sentence 
that includes more than one clause to make a clear distinction 
between the two concepts and their function . The hypothesis is 
to enable the learner to produce very long sentences (finite if he 
has the ability  and energy ) ,and he had never heard before by 
giving sentences that include more than one clause. In 
conclusion, this study discusses sentences that contain  more than 
one lexical verb . These are of two types , embedded and 
coordinated . The main clause always has to be finite ,but an 
embedded clause can be finite or non-finite. 
2. Introduction 

A verb phrase which contains a finite element is termed 
finite verb phrase , and a verb phrase which does  not contain a 
finite element is termed non-finite verb phrase                    ( 
Thakur,2010:73 ).  This study gives examples of sentences that 
have contain more  than one lexical verb , which means that they 
are composed of more than one clause . Sentences that are part of 
another; i.e. that have a function in that sentences , are often 
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referred to as embedded clauses, where the embedded is seen as 
subordinate to the other . Embedded clauses function inside 
another clause as subject , direct or phrasal object , subject 
predicate, or adverbial .  On the other hand, embedded clauses do 
not function as indirect objects or as objects of prepositional 
objects . They do not function as object predicates either . 
Coordinated clauses have no function in another clause ,they are 
on equal footing, i.e. this means that you could even make them 
into two independent clauses inside NP or Adj P, clauses 
function as modifiers ( e.g. relative clauses ) or complement  ( 
e.g. noun complement ) . Sentences that are part of another 
sentences , are often referred to as embedded clauses , where the 
embedded clause is seen as subordinate to the other. 
3.Finite Sentences and Clauses 

The sentences that have one lexical verb and one or more 
auxiliaries are simple sentences .This research paper gives 
examples of sentences that include more than one lexical verb , 
which means that they are composed of more than one clause. A 
simple clause contains one lexical verb . Hence , if there are two 
lexical verbs , there are two clauses , in(1) below the lexical 
verbs are noticed ,and like and hence , there are two clauses: the 
main clause ( I should have noticed that Linda does n't like Hilda 
) and the embedded one (Linda doesn't like Hilda ). This can be 
indicated by means of brackets : 
(1) [ I should have noticed] that Linda doesn't like Hilda]]. 

In determining the clauses in a text , it will be helpful to 
first identify the lexical verbs and then to draw the brackets 
around the clauses . 

The embedded clause in (1) is part of the main clause . We 
could split it up into two clauses , as in (2) , but that is awkward : 
(2)   I should have noticed it .Linda doesn't like Hilda .  
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Auxiliaries , such as should and does in (1) and  (2) , are 
not relevant for determining the number of clauses or sentences ; 
only lexical verbs are . 

In a coordinated sentence , there are also two lexical verbs 
( or more , if more clauses are coordinated or if one of them 
contains an embedded clause ) but they are joined by a 
coordinator .Thus in (3), we have the main verbs arrived and 
drank and the coordinator and: 
(3)  [ the water arrived ] and [ they drank ] . 

As we'll see , it is easier to divide (3) into two separate 
clauses than (1) and that is because coordinated clauses have a 
looser connection . Some linguists call the larger sentence in (1) 
the sentence or main clause and the smaller sentence the 
embedded sentence ,dependent or subordinate clause . In (1) both 
clauses have a VP containing a finite verb i.e. should and does 
(remember  auxiliaries can be finite ) , but embedded sentences 
can be non- finite as well. ( Gelederen , 2010 :134) . 
3.1 Functions of Clauses 

Embedded clauses function inside another clause as 
subject , direct or phrasal object, subject predicate or adverbial 
.For instance , in (1) above , the embedded clause functions as 
direct object ; in (4) below, it is a subject ; in (5) ,a subject 
predicate ; in (6) a phrasal object; in (7) , an adverbial . The 
embedded clauses are indicated by means of brackets here : 
(4)  [ That he answered ] was nice .                      ( embedded 

subject) 
(5)  The problem is [ that he reads junk ].            ( embedded 

subject predicate ) 
(6)  He figured out [ that it didn't work ].             ( embedded 

phrasal object ) 
(7)  She paid money [ because it was required ]   ( embedded 

adverbial ) 
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Embedded clauses do not function as direct objects or as 
objects of prepositional objects . They do not function as object 
predicates either . Inside an NP or AdjP , clauses function as 
modifiers ( e.g. relative clauses ) or complements (e.g. noun 
complements ) . 
(8)  The student [ from Iraq ] has black hair .       ( modification 

by pp ) . 
(9)  The student [who is from Iraq ] has black hair .    ( 

modification by RC ). 
Coordinated  clauses have no function in another clause . 

They are on equal footing, most argue, with each other . In (3) 
,this means that you could even make them into two independent 
clauses , as in (10) below , and although that sounds very 
'choppy' ,it is better than (2) : 
(10)  The water arrived . They drank .                   (Gelederen 

,2010:134) 
3.2 Immediate Constituents 

Sentences are not merely strings of words in an acceptable 
order and 'making sense ' ; they are structured into successive 
components, consisting of groups of words ,contigous or 
discontiguous , and of single words . These groups and single 
words are called constituents , and  when they are considered as 
part of the successive unraveling of a sentence , they are known 
as its immediate constituents . Immediate constituent analysis is 
basic to syntax and it formalizes part of the means whereby 
native speakers form and understand longer sentences 
(Robins1980 :175)  . 

Endocentric groups are either subordinative or 
coordinative  according to whether they are syntactically 
comparable to only one word or smaller component group within 
them, or to more than one .Thus men and women (noun 
conjunction noun ) is coordinative , since it could be replaced by 
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either men or women ,and men and women are coordinate ; but 
clever boys( adjective noun ) is subordinate , since it could be 
replaced by boys ,but not in all syntactic relations by clever 
(ibid). 

Bloomfield and the other proponents of IC analysis 
emphasized  the fact that the grammatical structure of a sentence 
cannot be understood if that sentence is viewed as a mechanical 
togetherness of a number of words ,each of them having the same 
grammatical relationship with the sentence as a whole . A 
sentence is a hierarch organization of layered structures and the 
structure of each layer needs to be understood in terms of its 
immediate constituents . In other words , IC analysis was a 
reaction against " the notion , often unstated,  that we need only 
examine words… as isolated units , longer utterances being 
simply mechanical combinations of the smaller units " (Hockett 
1958:148 ). The structure of the following sentences illustrates 
this point . 

Poor Yousif died last month . 
It would be naïve to say that each of the five words in this 

sentence has the same relationship with the sentence as a whole 
and that the structure of this sentence can be grammatically 
represented as follows: 

(Poor )+(Yousif)+(died)+(last)+(month) . 
The IC analysis of this sentence will be in the form of the 

following diagram . 
                              S                                                                                                                                                                 

   

Poor        Yousif                        die         -ed            last        month 
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3.3 The Structure of the Embedded Clause :  The 
Complementizer Phrase (CP) 

The structure of phrases and sentences means  the way in 
which words are combined together to form phrases and 
sentences . The simplest way of forming a phrase is by merging 
(a technical term meaning ' combining') two words together. ( 
Radford ,1999:61) 

As mentioned, embedded sentences have complementizers 
that connect the embedded  clause to another clause . These 
complementizers are sisters to S and a sentence with a 
complementizer is a  Complementizer  , Phrase , abbreviated as 
CP . The CP, as in (11) below, expresses that there is a sentence 
S that can be independent , occur on its own but , when it 
functions in another sentence , it is glued to that sentence by the 
C. The C determiners the nature of the phrase above the C and S , 
namely the CP : 

(11)                     CP   

C                   S 
That                 … 

Unlike the S , CP cannot appear on its own ,  since a 
sentence as (12 ) is a fragment : 
(12)    That he went to the supermarket . 

Using CP , C ,and S , a sentence such as (1) , has a structure as 
in (13) below , simplifying (1) by taking the auxiliaries out :                    
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(13 )                                     S                                                                                                                            

 

NP                  VP                                                                          
I                                                                                                                                                              

 

V                      CP                                                                                                              
noticed                                                                                                                                                                     

C                 S                                                                                                                          
that                                                                                                               

NP        VP                                                                                                                            
Linda                                                                
V          NP                                                                                                                            

likes       Hilda                                                                                                                                                               
Using a CP makes it possible to include the 

complementizer in the sentence and link the   embedded S to the 
main S. In (13) , the embedded CP is the sister to noticed , which 
means that it functions as the direct object to noticed. 

There are also embedded clauses that express  questions .In 
these ,the C position can be occupied by if or by whether as in 
(14) .The CP here ,as in (13) . functions as a direct object:                                                                                                                                                                                                        
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(14)                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Trees for a CP as subject and a subject predicate clause are 

given in (15) and (16) respectively :                                                                                      
(15) 
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(16)                                                                                                                                                             

 

Other examples of complementizers are because, before, 
after, unless, and since .These particular complementizers are 
often used to introduce adverbial clauses . An example of an 
embedded  adverbial is given in (17) : 
(17) 

The position of clauses functioning as adverbials , like that 
of non-clausal adverbials ,is very flexible . For instance , in a 
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sentence such as (17) , the because- clause can also precede she 
paid money ,as in(18):  
(18)  Because it was required ,she paid money . 

The tree structure for this is as in a sentence with an S- 
adverbial namely,  as in (19). However , other trees are possible: 
(19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                 
(Gelderen, 2010 : 135-138) 

3.4 Coordinate Sentences : The Coordinate Phrase ( CP)  
Noun phrases and prepositional phrases frequently have a 

very complex structure and can contain several layers of 
embedding and phrases can be expanded by coordination. The 
grammatical roles of finite dependent clauses are many and 
varied. It is not always clear to what extent clauses should be 
regarded as independent or as part of other structure . A finite 
dependent clause contains a verb phrase which is marked for 
tense or modality                      ( Quirk , 1999 :193) As in the case 
of coordinate phrase discussed in (3.2 ) ,it is similar to represent 
coordinate sentences . As far as sentence (3) is concerned ; it is 
similar to (20) in that there is a connection between the two 



  
Embedded and Coordinated Finite 
and non-finite Clauses in   English 

as a Foreign Language

  

12

 
Ali Hassan Mohammed 

)10(2012

 

clauses .In (21), on the other hand , the two clauses have no 
causal relationship 
(20)    [The water arrived ] and [ they drank]. 
(21)    [ Mosul is a city in Iraq]and [the chair is made of plastic]. 

Sentences that are more closely connected have 
coordinator and that really means 'and then'. Then , the second 
clause is subordinate to the first and the structure of (20) would 
be similar to the adverbial clause in (17) above . In (21) , neither 
clause is subordinate to the other .This could be represented as  
follows : 
(22)                                                

(Gelderen, 2010 :138 ) 
4. Non- Finite Clauses  

Non-finite clauses are regularly dependent .They are more 
compact and less explicit than finite clauses: they are not marked 
for tense and modality ,and they frequently lack an explicit 
subject and subordinate( Quirk , 1999 :198).  Non-finite clauses 
contain only non-finite verbs and they can only function as parts 
of another sentence ; they are considered well-formed sentences 
on their own in formal writing but are seen as sentence fragments 
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. Since they are complete sentences , they cannot be coordinated 
unless that coordinated structure is itself embedded . There are 
three kinds of non-finite clauses , namely those whose verb 
groups contain infinitives ,or present participles ,or past 
participles  . In infinitives , there are two lexical verbs as in (1) 
below , expected and go . This means there are two clauses . The 
non-finite clause him to go is the object of expected . This non-
finite clause can of course be rephrased by means of a finite 
clause ,as in (2) : 
(1)   [ She expected [him to go] ]. 
(2)   [ She expected [that he would go]]. 

The infinitive implies something uncertain or something 
that will happen in the future perhaps .The corresponding main 
clause therefore has a modal would , expressing a similar 
uncertainty . There are two types of infinitives one with to as in 
(1), and a bare one ,without to as in (3) . 

The bare infinitive lacks the uncertainty : 
(3) She made [ him leave] .                                                                                             

The bare infinitive in (3) occurs only as the object after verbs 
such as make ,see, hear ,and  feel . The to- infinitive is much 
more frequent . It occurs as object to many verbs ,as subject , 
subject predicate ,and adverbial . There are two other kinds of 
non-finite Verb groups , usually referred  to as participles . 
They involve the present participle ending in  -ing  ,as in (4) 
below, and the past participle ending in –ed or –en , as in (5) : 

(4)    [walking down the street ] , she was bothered by the traffic 
jam . 

(5) [Kidnapped last night] , she is in Central Area right now .                                      
The word kidnapped is a regular past participle because it 
ends in –ed . However , past participle , like simple past 
tenses , can have irregular endings . The participle clause in                         
(4) can have while as a complementizer . Another 
characteristics of non- finites is that the subject is not 
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nominative . Thus  , (6) and (7) are grammatical with the 
subject of the infinitive as  him , i.e. accusative . Sentences 
(8) with a nominative he as subject of the non-finite is not : 

(6)    She wants [him to go]. 
(7)    She heard [him playing a song ]. 

(8)    She wants he to go . 
( ibid ) 

4.1 The functions of Non-Finites 
The functions of  non-finite clauses are similar to those of 

finite ones . They function as sentence level as subject in (9) , 
direct object in (10) , adverbial in (11) ,and subject predicate in 
(12):                                                                                                                                                    
(9)  [Eating banana] is a pleasant thing . 
(10)  I love  [ eating banana ]. 
(11) They went there [to eat fry fish and potatoes ]. 
(12)  The problem is [to decide on what to eat]. 

The present participle clause ,as in (9) and (10),and the to- 
infinitive clause, as in (11) and (12) ,are the most versatile in 
function . 
4.2 The Structure : CP 

An  empty complementizer can be represented by C 
position to be filled by for in a number of cases, e.g. in (13) . 
Using the C position , even if it is empty , because it shows that 
the non-finite clause is embedded : 
(13)   I want [for you to do your homework ] . 

Non –finite clauses need not include a subject . The subject 
may be understood ,as in (14). Since the subject is understood. 
So , a subject position will be added with an empty subject , as in 
(15) , as well as an empty C since there is no complementizer : 
(14)  To hike around Weaver's needle is pleasant . 
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(15)  

The subject and complementizer could be added in (15) 
and the reason behind that it is pleasant for someone to walk 
around Weaver's Needle , the tree expresses that there is a subject 
even if this subject is left out.  (Geldern,2010: 135-140) 
4.3  Coordinating non-finites 

Non-finite clauses can be coordinated as in (16) . The 
coordinated non-finite clauses gossiping about Hilda and 
chewing gum function as subject to the verb is. ( Note that 
speakers differ as to whether the verb is is or are ) : 
(16)  [[Gossiping about Hilda] and [chewing gum]] is hard to do 

at the same time. 
(17)  She could not think of [[Emma losing a single pleasure] or 

[suffering an hour's ennui]]. 
(18)   But Emma, in her own mind ,determined that he did not 

know what he was talking about, and that he showed a very 
amiable inclination [[to settle early in life],and [to marry]].  
(adapted from Jane Austen's Emma) .                    
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(Gelederen,2010:155) 
5. Contrastive study of Finite and Non-finite verbs   

From another point of view , verbs can be divided into two 
subclasses : finite and non-finite . The difference between these 
two subclasses of verbs can be described as follows :  
(a) Finite verbs are marked for tense but non-finite verbs are not . 

In accordance with this criterion , we can say that the verb in 
the main clause of each of the following sentences is a finite 
verb but the verbs in the subordinate clauses , i.e., the verbs 
italicized in these sentences, are all non-finite verbs . 

She helps me to learn English every day . 
She helped me to learn English yesterday . 
He makes me do that every day. 
He made me do that yesterday . 

(b) Finite verbs show number and person concord with the 
subject but non-finite verbs show no such concord with the 
subject . 

She goes home every day . 
I want her to go home every day . 
The verb italicized in the first example is a finite verb 

because it shows number and person concord with the subject but 
the verb italicized in the second sentence is a non-finite verb 
because it shows no such concord . 

If we apply these two criteria together , we can say that is, 
am, ,are, was and were are the finite forms  of the verb be, and to 
be, been and being are non-finite forms .  It may be pointed out 
here that the first of these two criteria for making a distinction 
between finite and non-finite verbs is more important than the 
second in the sense that all finite verbs in English satisfy this 
criterion . A large number of finite verbs satisfy the second 
criterion as well , but this is by no means an obligatory criterion . 
Modal auxiliaries , for example , do not show number and person 
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concord with the subject but they are indisputably assigned to the 
class of finite verbs ( Thakur, 2002 :73-74 )  . 
6. Conclusions 

The terms clause and sentence are used interchangeably. 
Grammar has existed for thousands of years and hence there are 
many terms that have come to be used . In conclusion , a main 
clause always has to be finite but that an embedded clause can be 
finite or non-finite .Sentences that contain more than one lexical 
verb are of two kinds ,embedded and coordinated .Embedded 
clauses are part of another clause and function as subject, direct 
object , or adverbial in that clause . Coordinate sentences are like 
independent sentences but are combined with a coordinator ,such 
as and. Two possible cases of structure ,one when the two 
clauses are dependent on each other and another when that's not 
the case . On the other hand, the function and structure of non-
finite clauses is quite similar to that of finite clauses, they differ 
from it only in that the coplementizer often does not appear and 
the subject can be absent . 
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األحكام اخلاصة باليتيم يف األحوال الشخصية يف الفقه 
 اإلسالمي

 أ . م . د . ريدى صالح خلف
                                                             جامعــة تكريــلي كليــة التربيــةي  دــم رلــوم القــرآن والتربيــة اإلدــالمية 

 ن

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ثنػا  لميػه  ال  يال نحص ، يف ، حمدًا يميؽ بجالله ومقامهالحمد  رب العالم
كمػػا  ػػو  ثنػػذ لمػػذ ذاصػػه ا والصػػالة وال ػػالـ لمػػذ  مػػاـ المصقػػيف و ػػيد المر ػػميف  ػػيدنا 

 ولمذ آله وصحبه ومف دلا بدلوصه  لذ يـو الديف وبعد : ()محمد 
 بينػػػا فػػػي ، فقػػػدالبحػػػث الثػػػاني مػػػف  م ػػػما ا حكػػػاـ ال اصػػػا بػػػاليصيـ  ػػػو فهػػػذا 

وا ضػحيا وزكػاة الططػر البحث ا وؿ :)حكػـ ييػاـ الوصػي لمػذ اليصػيـ و ثػرل فػي الزكػاة 
والعقيقػػا فػػي الطقػػه ا  ػػالميل معنػػذ اليصػػيـ فػػي الم ػػا ، واالصػػطالح ، وا حكػػاـ الصػػي 

، ا ح اف  لذ اليصيـ ، وا حكاـ ال اصا به في الزكػاة  فضؿصصعمؽ بالوصي ، وكذلؾ 
مو ػػـو  جػػا  صحػػت لنػػواف البحػػث فقػػد   مػػا  ػػذا والعقيقػػا ، ،وا ضػػحيا وزكػاة الططػػر ، 

 وجػا  مق ػماإ  لػذ )ا حكاـ ال اصا باليصيـ في ا حواؿ الش صيا في الطقه ا  ػالميل
الق ػـ  مػا ،  االق ػـ ا وؿ : حكػـ صػزويل اليصػيـ واليصيمػ ، وثالثا  ي ػاـ و اصمػا مقدما ،
 مػطـ رجػوع المنطػؽ بمػا انطػؽ ، وحكػـ  نطقا اليصػيـ والشػهادة لميهػا ، وحكػحكـ الثاني : 

الق ػػـ الثالػػث : ويػػت بمػػوغ اليصػػيـ واليصيمػػا ، وحكػػـ دفػػ  و نطقػػا اليصػػيـ مػػ  نطقػػا الوصػػي ، 
المػػاؿ لميصػػيـ يبػػؿ البمػػوغ والرشػػد ،  مػػا ال اصمػػا فم صػػت فيهػػا   ػػـ النصػػا ل الصػػي صوصػػمت 
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لصػًا لوجهػػه  ليهػا مػف  ػػالؿ البحػث ،  ػا اًل البػػار  جػؿ ولػػال  ف يجعػؿ لممػي  ػػذا  ا
 الم مميف انه  مي  الدلا  .واف ينط  به  ، الكريـ

 انقسى األول : حكى تزويج انيتيى وانيتيًت 
 ف كاف فػي ذلػؾ مصػمحا  واليصيما صزويل اليصيـ حكـال  الؼ بيف الطقها  في 

 ف كانػػا صػػ يريف ،  و لػػـ مػػف يبػػؿ الوصػػي همػػا صزويج حكػػـلػػه ،  ال  نهػػـ ا صمطػػوا فػػي 
 الطرليف اآلصيف : بنبيف  ذا ال الؼ وما يصعمؽ به لذ الزواج ، يكونا بحاجا  

 ـ حكى تزويج انيتيى  1
  لػػذ بعضػػهـ فػػذ ب صػػزويل اليصػػيـ مػػف يبػػؿ الوصػػي ،حكػػـ  فػػي الطقهػػا  ا صمػػؼ

 آ ػروف وييػد ، لمواليػا العػاـ بال ػبب  و ، بالقرابػاالػبعض اآل ػر  و جػازل ، مطمقػاً  المن 
 : اآلصياطصيؿ اآلرا  ولمذ ص ، الط اد ب يطا الجواز

  ػػػػوا ً ،  اليصػػػػيـ يػػػػزوج  ف وصػػػػي  ػػػػو حيػػػػث مػػػػف لموصػػػػي لػػػػيسالػػػػر   ا وؿ : 
وفػي ذلػؾ  يػر ،  حاكمػاً   و يريبػاً  كػاف  ال  ذا ، يػوص لػـ  و بػالزواج ا ب  ليػه  وصذ
 . ل1)ذ ب  لذ  ذا الحنطيا  لميصيـ ،

  وحجصهـ في ذلؾ:
يإْ أإُلونإؾإ   ﴿:    ػ يوله 1 فْ   وإ ح    ُيؿْ   ذاْليإصإامإ   لإ ْير    لإُهْـ    ْصالإ فْ    إ اِلُطوُ ْـ   وإاِ   فإِإْ وإاُنُكْـ   ُص إ

اإلمَّهُ  لإوْ   اْلُمْصِمحِ   ِمفْ   اْلُمْطِ دإ   يإْعمإُـ   وإ إْلنإصإُكْـ   المَّهُ   شإا إ   وإ ِزيز    المَّهإ    فَّ    إ ِكيـ    لإ ،   ل 2) ﴾  حإ
 الوصي  ف،   ل 3) جوازل  يقصضي  اآليا  فظا ر   صالحاً   الصزويل  كوف  ثبت  فإف

 .  ل4)لميصيـ  الصزويل ي صحؽ النط ها  يااالوصب
:   انه ياؿ ()  والحاكـ ما رو  لنه  ػ والدليؿ لمذ صحا الصزويل مف يبؿ القريب ،2

ما  ا  ل 6)   العصبات  وجود  لند  ال مطاف  واليا  ينطي  و ذاا  ل 5) ل العصبات   لذ  النكاح) 
 . ل7)جوازل لم مطاف فمف باب الواليا العاما
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،  ا كاف اليصيـ لمػذ حػاؿ صػ رل فػال يجػوز لوصػيه  ف يزوجػه ذ الر   الثاني :
وال يزيػدل  ، لمػا يػرم مػف فورصػه لمػيهف وميمػه  لػيهف ،  لػذ الن ػا  حاجػا  ال  ذا كاف به
ذ ػب  ، مهػر مثمػه لمػذ، وال يزيػد  وال يزوجه  ال بمف ا صار ا مف  كطا ػه، لمذ واحدة 

 .  ل8) لذ  ذا الشافعيا 
 وحجصهـ في ذلؾ :
 . ل9)لف الويوع في المحظورمصمحا له وصحصيف فرجه صزويجه  ف في 

 ل11) الػؾذ ب  لذ  ذا ا مػاـ م ،  ف يزوجه في ص رل لموصي الر   الثالث :

و ػػػو . ل11) للنػػػد البمػػػوغ   يػػػار الط ػػػ لػػػه  :) ف ا مػػػاـ احمػػػد يػػػاؿ ا وا مػػػاـ احمػػػد  ال 
 .  ل12)ثور ي ب لف  المرو 

 وحجصهـ في ذلؾ:
صػ صأمر اليصيما فػي : ) يقوؿػ  ()   م  الػنبيانه  ()بي مػو ذ لف  ػ ما رو ػ  1

ف كر ت فال كرل لميها  .  ل13)لنط ها فإف  كصت فهو رضا ا وا 
 جاز  بموغه  بعد  كر ه   ف  الولي  يويعه  الذ   العقد  رف   لمذ  راً ياد  كاف  لما اليصيـ  فػ  2

 .ل14)منه ال روج لمذ لقدرصه ذلؾ
 ف الوصػػػػي لمػػػػا منػػػػ  مػػػػف صػػػػزويل ،  ػػػػد و ػػػػذا فا)  لمػػػػذ  ػػػػذا بقػػػػولهـ : وردَّ 
ف كاف لػبب صزويجهػا مػ  مػا فيػه مػف اكص ػاب المهػر كػاف  ولػذ  ف يمنػ  ، الص يرة  وا 

ف كاف لػبب صزويجػه لمػا فيػه مػف الصػزاـ المهػر ، مف صزويل الص ير و ف الموصػي  ،وا 
ممنػػػػوع  ف ي ػػػػرج مػػػػف مػػػػاؿ الصػػػػ ير مػػػػا ال حاجػػػػا بػػػػه  ليػػػػه و ػػػػو غيػػػػر محصػػػػاج  لػػػػذ 

 .  ل15)لالنكاح
القا موف  ؿ ليه  صحاب الر   ا و  بالر   الراجح وا صعالذ المـ  و ما ذ 

به  لذ   ال  ف يكوف،   ذا كاف اليصيـ لمذ حاؿ ص رل فال يجوز لوصيه  ف يزوجه : 
، الف الولي  ف لـ  لما يرم مف فورصه لميهف وميمه  ليهف زوجه الوصي الن ا  حاجاً 
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ما ،  لذلؾ القوؿ بعدـ صحا صزويجه  ولذ   نايص الشطقا  بًا وال جدًا فقد يكوف  فيك
، ف كاف الص ير بحاجا  لذ الزواج فصزويجه بكؿ حاؿ مف ا حواؿ  ولذ مف انحرافه  

الوصي مأمور  فال، واف ال يصجاوز مهر زوجصه مهر مثمها ، منه  أوصدور ال ط
 باالحصياط بأمواؿ اليصامذ . 

 ـ  تزويج انيتيًت 2
وما يصعمؽ بػه نبينه ، صزويل اليصيما  حكـؼ بيف الطقها  في وكذلؾ حصؿ  ال

 :  اآلصيا ح ب صرصيب اآلرا 
ذ ػب  لػذ  ػذا  ولها ال يار لند البمػوغ ا يصيمااللكؿ ولي صزويل  الر   ا وؿ :

 . ل18)ا وا باضيا ل17)والزيديا ا ل16)الحنابما في الروايا ا ولذ
 وحجصهـ في ذلؾ : 

ػػػػا فإػػػػاْنِكُحوا اْليإصإػػػػامإذ ِفػػػػي صُْقِ ػػػػُطوا  إالَّ  ِ ْطػػػػُصْـ  فْ وإا ِ  ﴿:  ػ يولػػػػه  1  ِمػػػػفإ  لإُكػػػػْـ  طإػػػػابإ  مإ
يإْ ػصإْطُصونإؾإ ﴿:    يولػهو  ، ل19)﴾النِّ إا ِ  ػا ِفػيِهفَّ  ُيْطصِػيُكْـ  المَّػهُ  ُيػؿِ  النِّ إػا ِ  ِفػي وإ مإ  ُيْصمإػذ وإ
مإػػْيُكْـ  ػػا ِ  يإصإػػامإذ ِفػػي اْلِكصإػػابِ  ِفػػي لإ صِػػي النِّ إ ػػا ْؤصُػػونإُهفَّ صُ  ال الالَّ ُبػػوفإ  لإهُػػفَّ  ُكصِػػبإ  مإ صإْرغإ   إفْ  وإ

ا ِباْلِقْ طِ  ِلْميإصإامإذ صإُقوُموا وإ إفْ  اْلِوْلدإافِ  ِمفإ  وإاْلُمْ صإْضعإِطيفإ  صإْنِكُحوُ فَّ  مإ ْيػر   ِمػفْ  صإْطعإُموا وإ   إ
ِميماً  ِبهِ  كإافإ  المَّهإ  فإِإفَّ   الق ط بشرط اليصيما صزويل جواز اآليصيف  اصيف ظا ر .ل20)﴾لإ
 . الزواج منها لمذ المصرصبا حقويها و ا ر ، مهر ا في والوفا  ، العدؿب ، لها

ص ػػصأمر اليصيمػػا فػػي ) :يقػػوؿ  () ػػم  النبػػي انػػه  ()لػػف  بػػي مو ػػذ ػػػ مػػا رو  2
ف كر ػػت فػػال كػػرل لميهػػا الحػػديث الشػػريؼ دؿ ل ، نط ػػها فػػإف  ػػكصت فهػػو رضػػا ا وا 

وصحصػػػػاج  ليػػػػه فأشػػػػبهت  لمػػػػزواج كانػػػػت   ػػػػالً   ف ًا ،صػػػػحيح  ذنػػػػاً  ف لميصيمػػػػا لمػػػػذ 
  . ل21)البال ا
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فػػػػػي الحػػػػػديث  لاليصيمػػػػػال)) ف المػػػػػراد مػػػػػف ) بقػػػػػولهـ :  لمػػػػػذ  ػػػػػذاالحنطيػػػػػا  وردَّ 
والصػػػي ص ػػػصأمر  ػػػي بالصبػػػار مػػػا كػػػاف  مجػػػازاً ، وا ػػػصعمؿ لطػػػظ اليصيمػػػا البال ػػػا الشػػػريؼ 

 . ل22)لالبال ا
وغيػر الجػد ، ح الص يرة كػا جنبي فال يمي نكا، ياصر الشطقا يكوف غير ا ب  ف ػ 3

و ف الجد يمي بواليػا غيػرل فأشػبه  ػا ر ، ال يمي مالها فال ي صبد بنكاحها كا جنبي 
 . ل23)وفارؽ ا ب فإنه يدلي ب ير وا طا وي قط ا  وة والجد، العصبات 

ذ ػػب  ويجػػوز ذلػػؾ لمقاضػػي ،،  مػػ  اليصيمػػا  مػػر الػػر   الثػػاني : لػػيس لموصػػي
ل ، وفػػػي غيػػػر ظػػػا ر ال يػػػاريثبػػػت لهػػػا )ويػػػالوا :  الروايػػػافػػػي ظػػػا ر  ا لػػػذ  ػػػذا الحنطيػػػ

، و ػػػذا  ل26)ا وا مػػػاـ احمػػػد فػػػي روايػػػا ل25)ا والشػػػافعيا ل24)الروايػػػا ال يثبػػػت لهػػػا ال يػػػار
يريػب لمػا ذ ػب  ليػػه ابػف حػـز الظػا ر  مػػف القػوؿ بعػدـ صػزويل اليصيمػػا مطمقػًا مػف يبػػؿ 

 . ل27)الوصي 
ولبػػد ا بػػف  بػػف  بػػي طالػػب ، ولمػػياب ، بػػف ال طػػ لمػػر و ػػو المػػرو  لػػف

 ، لبيػد ي بػل و  جمعػيف رضػواف ا لمػيهـ ) و بػي  ريػرة، لمػر ، ولبد ا بف م عود 
 . ل28)الثور  و

  وحجصهـ في ذلؾ :
ال صػػػنكح اليصيمػػػا حصػػػذ : ) انػػػه يػػػاؿ ()لػػػف النبػػػي  ()لػػػف  بػػػي  ريػػػرة ػػػػ مػػػا رو  1

 : يػاؿ؟ يػا ر ػوؿ ا وكيػؼ  ذنهػا  : ؿييػ ، وال صنكح الثيب حصػذ ص ػصأذف ، ص صأمر
 . ل29)لص كت

فػذ بت  : يػاؿ ،  نه صزوج بنت  اله لثمػاف بػف مظعػوف ()بف لمرالف ػ ما رو  2
 ف  ()فػػػػأمرل النبػػػػي  ،  ف ابنصػػػػي صكػػػػرل ذلػػػػؾ : فقالػػػػت  () مهػػػػا  لػػػػذ ر ػػػػوؿ ا 
 فهػو  ذنهػا ال صنكحوا اليصػامذ حصػذ ص ػصأمرو ف فػإذا  ػكصت : ) يطاريها فطاريها وياؿ

 ف اليصيمػا  ()بيف النبي فقد ،  ل31)شعباالم يرة بف بف لبد ا  لفصزوجها بعد،  ل
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مػف غيػر  ف ي ػصبرا حػاؿ صػ ر ا ،  ال بإذنها فرد نكاحػه مػ  كونػه وصػيًا ال صنكح 
ال يجػوز لموصػي ، النكػاح  ف فػدؿ لمػذ ، وال  ؿ ليف ا ب الػزوج  ـ ال ، وكبر ا 

 . ل31)صزويل اليصيـفي  ال واليا له  نه
ولقصور الشطقا ال صثبت واليصه فػي ، ياصر الشطقا لميها الوصي مهما كاف  و  ف ػ 3

وحاجصهػػػػا  لػػػػذ الصصػػػػرؼ فػػػػي المػػػػاؿ فػػػػي الصػػػػ ر  كثػػػػر مػػػػف حاجصهػػػػا  لػػػػذ  ، المػػػػاؿ
فإذا لـ يثبت لمولي واليػا الصصػرؼ فػي مالهػا مػ  الحاجػا  لػذ ، الصصرؼ في النطس 

 . ل32)يا الصصرؼ في نط ها كاف  ولذفبف ال يثبت له وال، ذلؾ 
، و ما القاضي  ذا كاف  و الػذ  زوج اليصيمػا فطػي ظػا ر الروايػا يثبػت لهػا ال يػار ) ػ4

وروم  الد بف صػبيح ،  نه ياؿ ولهما ال يار في نكاح غير ا ب والجد  ذا  دركا 
واليػػا  لمقاضػػي ف وجػػه صمػػؾ الروايػػا ، المػروز  لػػف  بػػي حنيطػػا  نػػه ال يثبػػت ال يػػار 

وجػػه ، و فصكػػوف واليصػػه فػػي القػػوة كواليػػا ا ب ،  صامػػا صثبػػت فػػي المػػاؿ والػػنطس جميعػػاً 
فػإذا ثبػت ال يػار فػي ، واليا القاضي مصأ رة لف واليا العـ وا خ  ف ظا ر الروايا 

و ػػذا  ف شػػطقا القاضػػي  نمػػا صكػػوف ، صػػزويل ا خ والعػػـ فطػػي صػػزويل القاضػػي  ولػػذ 
 . ل33)للحؽ الديف
الكار ػا لهػذا الػزواج  لمصػالحها المميػزة اليصيمػا صػزويل يجػوز اللثالػث : الر   ا

و ذا  يضًا مرو  لػف ا مػاـ احمػد فػي ،  ل34)، ذ ب  لذ  ذا المالكيامف يبؿ الوصي 
 .  ل35)احد  يواله

 وحجصهـ في ذلؾ : 
  يما امر ة : ) ياؿ () ف النبي  لرضي ا لنها)لا شا ػ ما رو  لف  ـ المؤمنيف 1

، فنكاحهػا باطػؿ ، فنكاحهػا باطػؿ ، فنكاحهػا باطػؿ ، نكحت نط ها ب ير  ذف وليهػا 
ف اشػصجروا فال ػمطاف ولػي مػف ، فإف د ؿ بها فمها المهػر بمػا ا ػصحؿ مػف فرجهػا  وا 

 حؽ الصزويل  لمولي دوف الوصي  و غيرل . ()، فقد اثبت ل36)لال ولي له

 
 

   

 

 األحكام الخاصة باليتيم في 
 األحوال الذخصية في الفقه اإلدالمي

  . ريدى صالح خلفأ. م. د
  1101آذار        (01)    ددـــالع

  8 

 

 الفراهيدي آداب جملة

فرفػ  ذلػؾ  ()ف لبػد ا بػف لمػررو   ف يداما بف مظعػوف زوج ابنػا   يػه مػ ػ و 2
وا بعػد  ف ،  ي يصيما وال صػنكح  ال بإذنهػا فانصزلػت منػي ) : فقاؿ () لذ النبي 

 . ل37)ل ممكصها فزوجو ا الم يرة بف شعبا
فقػػد ا صمػػؼ فقهػػا  المالكيػػا فػػي حكػػـ لقػػد الػػزواج  حاجػػا غيػػر مػػف زوجػػت فػػإف

 لمذ النحو اآلصي :
 .  ل يط   لـ وي  فإذا يكرل) رو  لف ا ماـ مالؾ : 

 .ل الشرط لعدـ ورضيت ا والد ولدت ولو يط   ):  حبيب ابفياؿ و 
ـْ  ال صُْقِ ػػػػُطوا فػػػػي :   لقولػػػػه ل يط ػػػػ  ال ) : القا ػػػػـ ابػػػػف ويػػػػاؿ ْف ِ ْطػػػػُص ﴿ وإاِ 

ػػاِ  ﴾ ـْ مػػف النِّ إ اْليإصإػػامإذ فإػػاْنِكُحوا مػػا طإػػابإ لإُكػػ
 و ػػو صػػزويجهف فػػي صعػػدلوا  ال معنػػالا  ل38)

 . يصيـ له يقاؿ ال بمغ مف  ف،   البموغ يبؿ لميهـ العقد جواز ؿدلي
 الولػد ب ػالؼ،  ا والد وصمػد يطػوؿ  ف  ال،   الػد وؿ بعػد يط ػ :   صبغ وياؿ

،  لهػػا حػػؽ  نػػه الػػد وؿ بعػػد ا مػػر يطػػؿ لػػـ مػػا بم ػػت  ذا ص يػػر و ػػؿ وال ػػنصيف، الواحػػد
 .  يط   ال الحيض شارفت  ف وفي روايا   رم لنه

لكػػؿ ولػػي صػػزويل  ليػػه القػػا موف :  بوا صعػػالذ المػػـ  ػػو مػػا ذ ػػ    الػػراجحالػػر 
ـْ  ال صُْقِ ُطوا في اْليإصإػامإذ فإػاْنِكُحوا  : ولها ال يار لند البموغ لقوله  يصيماال ْف ِ ْطُص ﴿ وإاِ 

ـْ مف النِّ إاِ  ﴾   لطيت  ذا اليصيما صزويل جوازيقصضي ب اآليا فظا ر،  ل39)ما طإابإ لإُك
 محصجػيف ، صبمػغ حصذ صزوج ال اليصيما  ف مف العمما  مف كثير ياله وما ، وافيا ويهاحق

يإْ ػػػػػصإْطُصونإؾإ  ﴿ :  يولػػػػػه بػػػػػأف ػػػػػا ِ  ِفػػػػػي وإ  دوف الكبػػػػػار لمػػػػػذ ينطمػػػػػؽ ا ػػػػػـ ، ل40)﴾ النِّ إ
ػػا ِ  يإصإػػامإذ ِفػػي ﴿ : م ػػالؼ لقولػػه  فهػػو الصػػ ار،  يػػد  يضػػاإ  اال ػػـ و ػػذا ، ل41)﴾ النِّ إ

يإْ ػصإْحُيوفإ   إْبنإػا إُكْـ  ُيذإبُِّحوفإ  ﴿:  يوله في كما ،الص ار لمذ يطمؽ ا  ل42)﴾ ِن إػا إُكْـ  وإ
 فػي ا ي ػاط مػ  اليصيمػا نكػاح جواز اآليا مف المصبادر فالظا ر رضيعات ذاؾ  ذ و ف

  ال صػػػػػزوج فػػػػػال صجبػػػػػر، ال  نهػػػػػا لمػػػػػذ ال ػػػػػنا ودلػػػػػتا  الحقػػػػػوؽ مػػػػػف وغيػػػػػرل ، الصػػػػػداؽ
 .ل43)برضا ا
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 ألحكاو املتعهقت بنفقت انيتيىانقسى انثاني : ا
 ـ حكى نفقت انيتيى انفقري 1

 لمػذ ال ، بػالمعروؼ مػف مالػه لميػه ا نطػاؽ الوصػي فعمػذ مػاؿ لميصيـ كاف  ف
ف،  ل44)الصضييؽ وال ا  راؼ وجه ،  المػاؿ بيػت فػي فنطقصه  يارب وال ماؿ له يكف لـ وا 
 المػػاؿ بيػػت  لػػذ يػػؤوؿ ثػػهميرا و ف ا والمعػػدميف الحاجػػات ذو  لمػػذ لمصػػرؼ معػػد  نػػه
ف،  لبالضماف ال راج )الطقهيا  بالقالدة لمال،  ل45)له وارث وجود لدـ لند  يكف لـ وا 
 ال  ف الطقها  ا صمطوا في الذ  صجب لميػه النطقػا مػف  ياربػه ، يرابصه لمذ فنطقصه ماؿ له

 لمذ ثالثا آرا  :
لػه ا ذ ػب  لػذ  ػذا  لمػذ مػف كػاف وارثػاً صكوف واجبػا الر   ا وؿ : نطقا اليصيـ 

ا  ل47)ا وا مػػػاـ الشػػػافعي ل46)الحنطيػػػا )وفػػػي روايػػػا   ػػػرم ال صجػػػب لمػػػذ الجػػػد المع ػػػرل
 .  ل49)ا وابف حـز الظا ر  ل48)والحنابما

 .ل51))رضي ا لنهمال ثابت بف زيد و لباس ، لبد ا بفلف  و و المرو 
 ذلؾ: يوحجصهـ ف

ْولُػػػودِ  وإلمإػػػذ ﴿:  ػػػػ يولػػػه 1 ُصُهفَّ  ِرْزُيهُػػػفَّ  لإػػػهُ  اْلمإ ِكْ ػػػوإ  ِ الَّ  نإْطػػػس   ُصكإمَّػػػؼُ  الإ  بِػػػاْلمإْعُروؼِ  وإ
ػػ رَّ  الإ  ُوْ ػػعإهإا لإػػِد إا وإاِلػػدإة   ُصضإ ْولُػػود   وإالإ  ِبوإ لإػػِدلِ  لَّػػهُ  مإ مإػػذ ِبوإ ا  ل51)﴾ ذلػػؾ ِمْثػػؿُ  اْلػػوإاِرثِ  وإلإ

 مػػف المػػورث بمػػاؿ  حػػؽ الػػوارث كػػوف صقصضػػي يرابػػا المصػػوارثيففبينػػت اآليػػا  ف بػػيف 
  ػػذا بعػػد والنطقػػا ، دونهػػـ بالنطقػػا صػػمصه بوجػػوب ي ػػصص  ف فيجػػب ، النػػاس  ػػا ر
 .  ل52)بيف ا يػارب والموا اة الصما باب مف وذاؾ

 م ػػمماً  ريصػػي  ف الصػػ ير ال):  ـيػػوله ػػػ ودلػػيهـ فػػي لػػدـ وجوبهػػا لمػػذ الجػػد المع ػػر2
 .ل ، لمذ لكس   الـ ا ب ل53)بإ الـ جدل

 ولمػذ الجػد لمػذ صجػب وال،   اصػا ا ب  ال  حد لمذ نطقا ال:  الر   الثاني
 .   ل54)ذ ب  لذ  ذا ا ماـ مالؾ  لبب االبف لمذ وصجب ، لمجد االبف ابف
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 ذلؾ: يوحجصه ف
لمإذ  ﴿:      يوله  ػ  1 ْوُلودِ   وإ ُصُهفَّ   ِرْزُيُهفَّ   لإهُ   اْلمإ ِكْ وإ  ِ الَّ   نإْطس    ُصكإمَّؼُ   الإ   ِباْلمإْعُروؼِ   وإ

لإِد إا  وإاِلدإة    ُصضإ رَّ   الإ   ُوْ عإهإا ْوُلود    وإالإ   ِبوإ لإِدلِ   لَّهُ   مإ مإذ  ِبوإ  ، و ل 55) ﴾  ذلؾ ِمْثؿُ   اْلوإاِرِث   وإلإ
فْ   ﴿ػ :   صعالػذ يولػه اػِ  فَّ   وػإ ْمؿ     ُػوالػتػِ   كػُ ِطُقوا  حػإ أإنػْ مإْيِهفَّ   فػإ صَّذ  لػإ ْعفإ   حػإ ْممإُهفَّ   يػإضإ  فػإِإفْ   حإ

ْعفإ  ْرضإ ُ فَّ   فإ ُصوُ فَّ   لإُكْـ    إ صإ   ُ ُجورإ  ْ ْينإُكْـ   ِمُرواوإ فْ   ِبمإْعُروؼ    بإ اِ   لإهُ   فإ إُصْرِض ُ   صإعإا إْرُصْـ   وإ
 لميه  وجب،   ولدل  صرض   مف  لمذ  ا نطاؽ  ا ب  لمذ  وجب  فمما،   ل 56)   ﴾ُ ْ رإم
 بالطعاـ  ي ذم   ف  ووجب  ،  اً ص ير   داـ  ما  الرضاع  مف   رج   ذا،   ولدل  لمذ  النطقا
 مف  اآليا  صأويؿ  في  لما  لوارثا  لمذ  النطقا  صجب  ولـ  ،  بالرضاع  ي ذم  كاف  كما

 رضاع  لميه  وجب  ا ب   ف  ،  ا ب  مجرم  النظر  في  مجرا ـ  وليس  ،  اال صالؼ
 لـ   ف  بعد  لميهـ  ذلؾ  يرج   فال  ،  ورثصه  مف  غيرل  لمذ  يجب  ولـ  ،  ولد  حيف  ولدل
ف نطقا ،  والذ  يطهـ مف ر   ا ماـ مالؾ .    ل 57) بحجا   ال  ا صؿ  في  اً واجب  يكف

صكف واجبا لمذ احد مف الناس ،  ال  نها صكوف واجبا في بيت الماؿ ، اليصيـ  ذا لـ 
 المضطر   لانا نه يجب ، ولمذ ولي ا مر  ف يأمر بها بح ب حاجا اليصيـ 

 معا داً    و،   ذمياً    و  كاف  م مماً   ،  معصوماً   كاف   ذا،    ليه  والشراب  الطعاـ  ببذؿ
 . ؟فكيؼ باليصيـ  لند ا ماـ مالؾ،

 لمذف نطقا اليصيـ  () : و و المرو  لف لمر بف ال طاب  الر   الثالث
  ف  فوجب  لصبا   نه  ، ا ـ  دوف  ا ب  لمذ  النطقا   وجب  صعالذ  ا ، الف العصبات
  . ل58)العقؿ بمنزلا العصبات بها ص صص

لراػجح وػاػ صػعالػذ الػمـ  لطق الػر  ػ اػ ر صػجب لمذ وػرػثصه وػفػقًا يفػ نػطقا الػيصيـ اػ
 ل .بال نـ الُ ْرـمقررة )الالطقهيا لمقالدة 
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 ـ حكى انشهادة نرجىع انىصي مبا انفق عهى انيتيى انغني  2
 لميه الّرجوع بقصد،  ماله مف وصّيه  و،  ولّيه لميه و نطؽ ماؿ   لميصيـ كاف  ف

فهػػؿ يصػػح الرجػػوع دوف  ف يشػػهد  ، نطقصػػه لميػػه صجػػب ال مػػف لميػػه  نطػػؽ  ف وكػػذلؾ ،
 لمذ ثالثا آرا : في حكـ  ذل الم ألا ا صمؼ الطقها  ؟  و المنطؽ بما انطؽ ، الوصي 

شػػػ ص لمػػػذ يصػػػيـ ، وكانػػػت النطقػػػا غيػػػر واجبػػػا لمػػػذ   نطػػػؽ  ف الػػػر   ا وؿ :
 ، لميػه الّنطقػا صمزمػه مف لمذ  و ، الرجوع لميه  ذا  ي ر اليصيـ الّرجوع بقصد،  المنطؽ
 لميػػه صجػػب فمػػ ا ػػص ذاف لػػف لجػػز  ف وذلػػؾ ، انطػػؽ بمػػا يرجػػ  حصّػػذ يشػػهد  ففعميػػه 
ا وا مػاـ احمػد ل60)ا والشػافعيا فػي روايػال59)ذ ب  لػذ  ػذا الحنطيػا،  الحاكـ  و،  الّنطقا

 .ل63) ، وا باضيا ل62)مف المالكيا  ال با ي يحيذ بف محمدو  ،ل61)في روايا
 ذلؾ: يوحجصهـ ف

 و ، ػ  ف الحقوؽ الماديا ال صثبت  ال بشهادة رجميف ممف صصوفر فيهما شروط الشهادة 1
ػػػِهيدإْيفِ  وإاْ صإْشػػػِهُدوا ﴿ :  لقولػػػه  ، رجػػػؿ وامر صػػػاف ػػػاِلُكْـ  ِمػػػفْ  شإ  يإُكونإػػػا لإػػػْـ  فإػػػِإفْ  ِرجإ

ْوفإ  ِممَّفْ  وإاْمرإ إصإافِ  فإرإُجؿ   رإُجمإْيفِ  بمػا ، ،  و بالشػا د واليمػيف ل 64)﴾الشُّػهإدإا ِ  ِمػفإ  صإْرضإ
 كصب في وجدصه بكصا ) : ياؿ  نه ، جدل لف ، شرحيبؿ بف لمرو بف  عيدروم 
 اليميفبػػػػػ يضػػػػػذ () النبػػػػػي  ف شػػػػػهد حػػػػػـز بػػػػػف لمػػػػػارة فمنصػػػػػور   بػػػػػف  ػػػػػعيد
 . ل65)لوالشا د

البػػار  جػػؿ   مرنػا ويػػد،  صػحيح بوجػػه  ال ل يػرل ينصقػػؿ فػال لػػه معػروؼ ا صػػؿ  ف ػ 2
ـْ  : لقولػه  بمػوغهـ بعػد  مػوالهـ لهػـ دفعنػا  ذا لمػيهـ با شػهاد ولال ﴿ فإػِإذإا دإفإْعػُص
ِ ػيبًا ﴾ ِ لإْيِهْـ  كإطإػذ ِبالمَّػِه حإ ـْ وإ مإػْيِه ـْ فإأإْشِهُدوْا لإ  شػي  بيػدل مػف كػؿ وكػذاا  ل66)  إْموإالإُه
 .ل67)به  ال ي رجه فال ببياف
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  شػهد،  بالمعروؼ لميه  نطقه فيما اليصيـ لمذ يرج   ف لموصي: الر   الثاني 
 فػػي لميػػه  رجػػ  ف  لمػػذ بػػه لميػػه  نطػػؽ كنػػت  نمػػا):  يػػاؿ  ذا،  لػػـ يشػػهد  و ذلػػؾ لمػػذ
  .ل69)ا والشافعيا في الروايا الثانيا ل68)ذ ب  لذ  ذا ا ماـ مالؾ لماله

  وال يصح الرجوع عند المالكية إال إذا توفرت الشروط اآلتية :
 .  ف يكوف لمصبي ماؿ حيف ا نطاؽػ  1
 . و ف يكوف يد لمـ به المنطؽػ  2
 .  ف يكوف ماله غير ليفػ  3
 . طؽ الرجوع بنطقصه ف ينو  المنػ  4
 .   ف يحمؼ لمذ ذلؾػ  5
 . غير  رؼ  في و ف صكوف النطقا ػ  6

ولـ  يؼ لمذ دليؿ ي صند  ليه ر   ا ماـ مالؾ في كصػب المالكيػا الصػي صػوفرت 
ف الوصػي لػػو  راد  ف ،   ال انػه يمكػف  ف ي ػصدؿ لممػػاـ مالػؾ بهػذا ال صػوص ، لػد  

 لويػ  فػي حػرج وضػيؽ، و يمياًل اشهد لمذ ما انطؽ ينطؽ لمذ اليصيـ وكمما انطؽ كثيرًا  
 . لذا اكصطي بيميف الوصي وا صعالذ المـ  ،

 المػػولذ لمػػذ مالػػه مػػف بػػالمعروؼ  نطايػػه فػػي الػػولي يػػوؿ يقبػػؿالػػر   الثالػػث : 
 فػال ، ولػرؼ لػادة ص الطػه  و ، دلػوال الحػس كػذب بػأف الػولي كػذب يعمـ لـ ما،  لميه
 ل70)ذ  ذا الحنابما في الروايا الثانياذ ب  ل ، حين ذ يوله يقبؿ

 وحجصهـ في ذلؾ :
 ظػا ر م الطصػهدلػوال ب بطمػت عػرؼالو  ادةالع ) نه  ف ادلذ نطقا و ي ص الؼ

 . ل71)ل الحاؿ
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 مػػر   ػػو  نمػا،  الشػهادة لمػػذ ا نطػػاؽ اشػػصراط مػػفالػر   الػػراجح وا المػـ  ف 
 الضػرر يػدف  مػا ا جػرا ات فمػ يص ػذ  ف ا مػر ولػولي ، ثبات حقوؽ الناس  صنظيمي

 . وواي  حاؿ الناس  العصر ظروؼ ذلؾ في مرالياً  ، العاما لف
 ـ خهط نفقت انيتيى يع نفقت انىصي  3

 فصجعؿ ، المأكؿ في:  والمعنذ ، االمصزاج و و ال مط مف مطالما :) الم الطا
 فػال ، عامػهبط وحػدل  فػرادل لميػه يشػؽ  ذ ، بػالصحر  الوصػي ليػاؿ نطقػا مػ  اليصيـ نطقا
 ﴿:  ا و ػػي جػػا زة شػػرلًا لقولػػه  ل72)مػػف  مػػط طعػػاـ اليصػػيـ بطعػػاـ ليالػػه ل بػػداً  يجػػد

يإْ أإُلونإؾإ  ح   ُيؿْ  اْليإصإامإذ لإفْ  وإ ْيػر   لإُهْـ   ْصالإ فْ   إ ػاِلُطوُ ْـ  وإاِ   اْلُمْطِ ػدإ  يإْعمإػُـ  وإاإلمَّػهُ  فإػِإْ وإاُنُكْـ  ُص إ
لإػػػوْ  اْلُمْصػػػِمحِ  ِمػػػفْ  ػػػا إ  وإ إْلنإػػػصإُكْـ  المَّػػػهُ  شإ ِزيػػػز   المَّػػػهإ   فَّ   إ ِكػػػيـ   لإ  بػػػو داود  ا فقػػػد روم ل73)﴾ حإ

يإْ ػػأإُلونإؾإ  ﴿:  يولػػه  نػػزؿ لمػػا  نػػه والن ػػا ي ػػفْ  وإ ح   ُيػػؿْ  اْليإصإػػامإذ لإ ْيػػر   لإهُػػْـ   ْصػػالإ  ﴾  إ
  يصيـ لندل كاف مف انطمؽ،  ل74) ﴾ ُظْمماً  اْليإصإامإذ  إْموإاؿإ  يإْأُكُموفإ  الَِّذيفإ  ِ فَّ  ﴿:   ويوله
 ، لػه فيحػبس طعامػه مػف يطضػؿ فجعػؿ،  شػرابه مػف وشرابه،  طعامه مف طعامه فعزؿ
  ا فػأنزؿ ()  ا لر ػوؿ ذلػؾ فػذكروا ، لمػيهـ ذلػؾ فاشػصد ، يط ػد  و يأكمه حصذ

يإْ أإلونإؾإ  ﴿: ْير   لإُهْـ  ِ ْصالح   ُيؿْ  اْليإصإامإذ لإفِ  وإ  وشػرابهـ بطعامػه طعػامهـ ف مطوا ، ﴾  إ
 ال اليصػيـ رفػؽ المقصد يكوف  ف في القصد صحا م ،  ذلؾ في  ذناً  فكاف،  ل75)رابهبش
 ذلػػؾ يكػػوف فػػال،  بعػػض مػػف  كثػػر يأكػػؿ يػػد بعضػػهـ  فّ  مػػ  ، ل76)نط ػػه رفػػؽ يقصػػد  ف

ػػػا إ  ولػػػو ﴿:   يػػػاؿ ثػػػّـ ،   صػػػالحاً   فػػػي لمػػػيكـ لضػػػيؽ بػػػه يعنػػػي،  ﴾  ْلنإػػػصإُكْـ  المَّػػػهُ  شإ
 بػػػإفراد و مػػػركـ،   مػػػوالهـ فػػػي لهػػػـ والصصػػػرؼ ا يصػػػاـ م الطػػػا مػػػف فيمػػػنعكـ،  الصكميػػػؼ
 ا ربػػاح وطمػػب،  لهػػـ بالصصػػرؼ ا يجػػاب جهػػا لمػػذ  مػػركـ  و،  لهـا مػػو  لػػف  مػػوالكـ

،  ا صػػػالح وجػػػه لمػػػذ لهػػػـ الصصػػػرؼ لكػػػـ و بػػػاح وي ػػػر و ػػػ  ولكنػػػه،  لهػػػـ بالصجػػػارات
 بنعمػه صذكيراً  لميكـ فيضيؽ ا يجاب جها لمذ ذلؾ يمزمكـ ولـ،  لميه الثواب وولدكـ
لالماً   ولػدـ ، بيػت الوصػي و ػذا يصطمػب ضػـ اليصػيـ  لػذ،  ل77) والصالح الي ر منه وا 
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 دّ فقػد لػ منهػا ، والصحيح فيبيف له ال طأ، وال رييب يرايب صصرفاصه  ، راع   بدوف صركه
 بيت    ير: )  ياؿ  ذ  ليه ُيح ف يصيـ فيه بيت الم مميف مف بيت  ير  () ا ر وؿ
 ُي إػا  يصػيـ فيػه بيػت الم ػمميف فػي بيػت   وشػر ،  ليػه ُيح إػف يصػيـ فيه بيت   مميفالم  في
 الصػحابا لصػرفػي  بد اً  لممياً  الصوجيهات صمؾ الم مـ المجصم  صمثؿ ولقد،  ل78)ل  ليه
)رضي والصحابيات الصحابا مف العديد  ناؾ  ف ثبتف ،ل  جمعيف لميهـ ا رضواف)

واآلثػار الدالػا  ، بيػوصهـ  لػذ وضػمو ـ،  ويصيمػات  يصامػاً  اكطمػو  نهـ   ل جمعيف لنهـا 
 حاجػػا يضػػا  وفػػي ، يعيشػػه الػػذ ب ػػبب الضػػعؼ  حػػؽال لػػه واليصػػيـ لمػػذ ذلػػؾ كثيػػرة ا

 صعػالذ ا  لذ الناس  حب:)  ياؿ  نه()  ا ر وؿ لف  رو  ،  يه الم مـ  الم مـ
 صكشػػؼ  و،  م ػػمـ لمػػذ هصد مػػ  ػػرور صعػػالذ ا  لػػذ ا لمػػاؿ و حػػب،  لمنػػاس  نطعهػػـ
 حاجػا فػي  خ مػ   مشػي و ف ، جولاً  لنه صطرد  و،  ديناً  لنه صقضي  و ، كربا لنه

 كػػػؼ ومػػػف ، شػػػهراً  المدينػػػا م ػػػجد يعنػػػي الم ػػػجد  ػػػذا فػػػي  لصكػػػؼ  ف مػػػف  لػػػي  حػػػب
 يمبػػه ا مػػب  مضػػال يمضػػيه  ف شػػا  ولػػو غيظػػه كظػػـ ومػػف،  لورصػػه ا  ػػصر غضػػبه
 يػػوـ يدمػػه ا  ثبػػت لػػه يصهيػأ حصػػذ حاجػػا فػػي   يػػه مػ  مشػػذ فومػػ،  القيامػػا يػػوـ رجػا 
 ػو  ب ػبب الضػعؼ الػذ  يالزمػه ـياليصػ كػرب  شػدَّ  مف ف  شؾ والا  ل79)ل ا يداـ صزوؿ
مػف الصشػرد ، والضػياع  وبيت يأويػه،  والرلايا، بالحطظيحضذ  لـ  ذا،  ضياعال ضرر

 .والص ك  في الطريات  
 هقت بانبهىغانقسى انثانث : األحكاو املتع

 ـ وقت بهىغ انيتيى وانيتيًت ودفع أيىاهلى إنيهى 1
 ذا بمػػػػغ النكػػػػاح و ونػػػػس منػػػػه  ف المػػػػاؿ يػػػػدف   لػػػػذ اليصػػػػيـ لمػػػػذ  الطقهػػػػا جمػػػػ   

 بالصػ ر لهػد ـ لقػرب،  اص ػالاً  البموغ بعد  يصاماً  البار  جؿ ولال و ما ـ ا ل81)الرشد
ا وكمػػا   جمالػػاً  الحمػػـ بعػػد يػػصـ ال ذ  ، بمػػوغهـ  وؿ  مػػوالهـ  لػػيهـ يػػدف   ف لمػػذ حثػػاً و  ا
الذيف لـ يبم وا فطرض لمػذ الحػاكـ  ف يقػدـ  والدل مف مات ولـ يوص لمذ  ف  اجمعو  
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الوصػػػي لمػػػذ اليصػػػيـ  همػػػا  نطقػػػ ف  يضػػػًا  اجمعػػػو  ا و مػػػف ينظػػػر لهػػػـ مػػػف   ػػػؿ الصػػػطا 
 ال   ا ل81)صعػػدم ضػػمف  فالوصػػي  ف  اجمعػػو   ، وكػػذلؾ بػػالمعروؼ مػػف مالػػه فانػػه نافػػذ

دف  الماؿ  لذ اليصيـ مقيد بشروط ، ال بد مف صوافر ا فاف ص مطت كاًل  و جز ًا منهػا   ف
 :ال يصح دف  الماؿ  ليه ، و ذل الشروط  ي لمذ النحو اآلصي 

صَّذ ِ ذإا بإمإُ ػوْا النِّكإػاحإ فإػِإْف وإ ﴿ : : البموغ ، لقوله  الشرط األول اْبصإُموْا اْليإصإامإذ حإ
ػػػْنهُ  ـْ مِّ ـْ ﴾ـْ ُرْشػػػدًا  إانإْ ػػػُص ـْ  إْمػػػوإالإُه ال يػػػصـ بعػػػد المصقػػػدـ : ) ()ويولػػػه  ال82) فإػػػاْدفإُعوْا ِ لإػػػْيِه

ا فيجػب لمػذ الػولي لنػد بمػوغ اليصػيـ  ل83)فيػه بػيف الطقهػا   ؼ ال ، و ذا مما ال لالحمـ
واليصيما دف   موالهـ  لػيهـ ، وي ػصحب لػه  ف يشػهد لمػذ ذلػؾ دفعػًا لم صػوما وا نكػار 

مإػػػػيْ  ﴿ : فيف، لقولػػػػه بػػػػيف الطػػػػر  ـْ فإأإْشػػػػِهُدوْا لإ ـْ  إْمػػػػوإالإُه ـْ ِ لإػػػػْيِه كإطإػػػػذ ِبالمَّػػػػِه فإػػػػِإذإا دإفإْعػػػػُص ـْ وإ ِه
ِ يباً   ، مالػه وولػيّ  اليصػيـ مػف واحد   لكؿّ  لالحصياط و ذا ما لميه جمهور الطقها  ،ل 84)﴾حإ
 و ّمػػػا ، لػػه لػػيس مػػا يػػّدلي  ف مػػف  بعػػد كػػػاف البّينػػا لميػػه يامػػت  ذا فبّنػػه  اليصػػيـ فأّمػػا

،  الفػػًا البػػف حػػـز الظػػا ر  ،   ليػػه يدفعػػه لػػـ بأّنػػه اليصػػيـ دلػػوم يبطػػؿ فبّنػػه الوصػػيّ 
 والزيديػػا الػػذيف يػػروف وجػػوب الشػػهادة لنػػد دفػػ  المػػاؿ  لػػذ ا يصػػاـ ، فػػاف لػػـ يشػػهد فهػػو

و  ، االحػصالـ:  وكمػا اصطقػوا  ف لالمػات البمػوغ الطبيعيػا  ػي .ل85) لاص  لز وجؿ
ذإا ﴿: لقولػػه  ا ل86)الحبػػؿو  و الحػػيض ا و ا حبػػاؿ ا ا نػػزاؿ  ِمػػْنُكْـ  اْ إْططإػػاؿُ  بإمإػػغإ  وإاِ 
ـإ  ػػػا فإْميإْ ػػػصإْأِذُنوا اْلُحمُػػػ ػػػذإِلؾإ  يإػػػْبِمِهْـ  ِمػػػفْ  الَّػػػِذيفإ  اْ ػػػصإْأذإفإ  كإمإ ِمػػػيـ   وإاإلمَّػػػهُ  آيإاصِػػػهِ  لإُكػػػْـ  المَّػػػهُ  ُيبإػػػيِّفُ  كإ  لإ
ِكػػػيـ    كمػػػا فمي ػػػصأذنوا ﴿ :  ويولػػػه،  االحػػػصالـ   :  ﴾الحمػػػـ﴿ صعػػػالذ: قولػػػها ف ل87)﴾حإ

فػػي حكػػـ ا نبػػات  ػػؿ يعػػّد مػػف  ا ال  نهػػـ ا صمطػػو  ، ل88) البػػال وف الرجػػاؿ    ﴾ ا ػػصأذف
 لالمات البموغ الطبيعيا  ـ ال ؟ لمذ ثالثا آرا  :

ذ ػػب  لػػذ  ػػذا  ، مطمقػػاً  البمػػوغ لمػػذ لالمػػاال يعػػّد  ا نبػػات الػػر   ا وؿ :  ف
 . ل90)مالؾا ماـ  وروايا لف ، ل89)حنيطا ا ماـ  بو
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  وحجصهـ في ذلؾ :
 الصػػػي والحقػػػوؽ الواليػػػات لصحصػػػيؿ ونحػػػول بالػػػّدوا  ا نبػػػات ي ػػػصعجؿ يػػػد  ّنػػػه)
 .ل91)ل  لمبال يف

، ذ ػػػػػب  لػػػػػذ  ػػػػػذا المالكيػػػػػا فػػػػػي  بمػػػػػوغلم لالمػػػػػا ا نبػػػػػات  ف الػػػػػر   الثػػػػػاني :
،  ل95)، وابػػػف حػػػـز الظػػػا ر   ل94) يو ػػػؼ  بػػػي لػػػف وروايػػػاا  ل93) والحنابمػػػا ال92)روايػػػا

 . ل96)والشيعا ا ماميا
 .ل97) ثور يو ب،  وا  حاؽ،  الميثو و المرو  لف 

 وحجصهـ في ذلؾ :
 شيوخ  ايصموا  : ) ياؿ  ()   ا  ر وؿ   ف  ()جندب  بف   مرة  ػ ما رو  لف 1

 . ل98) ينبصوا لـ الذيف ال مماف والشرخل ، شر هـ ا صحيوا المشركيف
ػبػػما  ػػ ػػرجػػه 2 ػغػػيرلػػ  ػ وػ  لػػمذ  لػػرضنا) :    يػػاؿػػ  ()اػػلػػقرضي لػػطيا  لػػفاػػلػػصرمػػذ ػػ وػ

 فكنت  ،   بيمه   مي  ينبت  لـ  ومف  ،  يصؿ   نبت  مف  فكاف  ،  يريظا  يوـ     ()النبي
  . ل99)ل  بيمي ف مي ينبت لـ فػمم

لما حكـ في بني يريظا بقصمهـ و بي ذراريهـ  مر     () عد بف معاذ ػ ما ثبت  ف 3
ومف لـ ينبت فهو مف الذريا ، ت فهو مف المقاصما  ف يكشؼ لف مؤصزر ـ فمف  نب

:   مرة  وياؿ،   )  ا  بحكـ  فيهـ  حكمت  لقد  فقاؿ له : )()   ا  ر وؿ  وبمغ ذلؾ، 
ا فيه دليؿ ظا ر  ف مف انبت بمغ ومف لـ ينبت لـ ل 100) ل الممؾ بحكـ حكمت لقد (

 يبمغ .
و ذا مػا ذ ػب  ، بعض دوف الصور بعض في بموغ ا نبات  ف الر   الثالث :

غيػر  ببمػوغ الحكػـ يقصضي ا نبات  ف الشافعيا فيرم،  المالكيا وبعض ، الشافعيا ليه 
 لالمػػا يقبػػؿ ا نبػػات  ف المالكيػػا بعػػض ويػػرما  ل101) والم ػػمما الم ػػمـ دوف ، الم ػػمـ

 بػػػيف فيمػػػا لالمػػػا ا نبػػػات  ف):  رشػػػد ابػػػف يػػػاؿ ، لشػػػافعياا  ليػػػه ذ ػػػب ممػػػا  لػػػـ فػػػي
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 وبػيف الشػ ص بػيف فيما و ما،  ويصؿ ويط  يذؼ مف اآلدمييف مف غيرل وبيف الش ص
  .ل102) لبعالما ليس  نه  الؼ فال صعالذ ا

 وحجصهـ في ذلؾ :
 يصػػروا الشػػافعياالمصقػػدـ وحكمػػه فػػي بنػػي يريظػػا فػػاف  ()ػػػ حػػديث  ػػعد بػػف معػػاذ 1

 الكياالم مف معه ومف رشد وابف ، كطاراإ  كانوا يريظا بني فإف ، م رجه لمذ حكمه
 .  ل103)القياس مف بنوع ، الظا رة ا حكاـ في    ، ذلؾ مف  لـ  و فيما جعمول

 مػف و ياربػه ػ ووجه الصطريا بيف الم مـ وغير الم مـ ،  ف الم مـ ي هؿ مراجعا آبا ه 2
 نط ػػه لػف لمحجػر دفعػػا بػدوا  صعجمػه فربمػػا ، ا نبػات فػي مػػصهـ كمػا انػه ا الم ػمميف
 . ل104)ي صعجمه اليد  فإنه الكافر الؼب  ، لمواليات وصشوفاً 

و نػػاؾ لالمػػات   ػػرم ذكر ػػا الطقهػػا  وصكممػػوا لنهػػا ، نػػذكر منهػػا لمػػذ  ػػبيؿ 
 المثاؿ ال الحصر:

 . الحمقوـ طرؼ ونصو ا  لمشارب ال شف الشعر نباتا  الصوت غمظ
الػػػر   الػػػراجح وا صعػػػالذ المػػػـ  ػػػو : لػػػدـ لػػػّد ا نبػػػات لالمػػػا مػػػف لالمػػػات 

حاؿ ، الف ا نبات يص ير مف مجصم   لذ آ ر ، ومف يـو  لػذ يػـو ، ومػف البموغ بكؿ 
 لا ما  لذ   رم ، كما  ف البي ا والعيش الرغيد لها دور كبير في ذلؾ .

فاف لالما البموغ صقدر بال ف ، وا صمؼ الطقها   ذكر، مما شي  يظهر لـ فإف
 :بال ف الذ  يبم ه ا ن اف حصذ يصير بال ًا لمذ لدة آرا  

والمػػر ة كػذلؾ ، وفػػي ر     ػػنا يمريػا لشػرة ثمػػاني ال ػالـ  ذا صػػـ الػر   ا وؿ :
 ال115)ذ ػػػػب  لػػػذ  ػػػػذا ا مػػػػاـ  بػػػػو حنيطػػػػا فػػػػي روايػػػػا ا   ػػػػنا لشػػػػرة  ػػػػب آ ػػػر والمػػػػر ة 

 . ل116)والحنابما في ا ولذ 
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  وحجصهـ في ذلؾ :
ُبػػػػػػوا وإال  ﴿ :   يولػػػػػػه ػػػػػػاؿإ  صإْقرإ ػػػػػػفُ  ِ ػػػػػػيإ  بِػػػػػػالَِّصي ِ ال اْليإصِػػػػػػيِـ  مإ صَّػػػػػػذ  إْح إ  يإْبمُػػػػػػغإ  حإ

 لشػػػػرة ثمػػػػاني ا شػػػػد ) :فػػػػي صط ػػػػير  ػػػػذل اآليػػػػا  () لبػػػػاس ابػػػػف يػػػػاؿ ال117)﴾ إُشػػػػدَّلُ 
 وا نثػػذ ، الصػػبي  شػػد  ػػذاو  ، احصياطػػاً  بػػه فأ ػػذ ، فيػػه ييػػؿ مػػا  يػػؿ و ػػي ، ل108)ل ػػنا
 . ل109) نا فنقصت بموغاً    رع

 لمػػػػذكر يمريػػػػا نا ػػػػ لشػػػػرة  مػػػػس بصمػػػػاـ يكػػػػوف بال ػػػػف البمػػػػوغ الػػػػر   الثػػػػاني :
بػف  ومحمػد يو ػؼ و بػو، ذ ب  لػذ  ػذا ا مػاـ  بػو حنيطػا فػي الروايػا الثانيػا ، وا نثذ

 مػػف الماجشػػوف بػػف الممػػؾ ولبػػد و ػػب و صػػبغ بػػف ا لبػػد، و  ل 110)الح ػػف الشػػيباني 
 ، ضػػػػػبطها فػػػػػي  صػػػػػحابه وا صمػػػػػؼ ا وا مػػػػػاـ الشػػػػػافعي ل111) مالػػػػػؾا مػػػػػاـ   صػػػػػحاب
  ف:  غريػػب وجػػه وفػػي لشػػر، ال ام ػػا ال ػػنا صمػػاـ معصبػػرال ،  ف المشػػهور فالمػػذ ب

فػػػي  والحنابمػػػا ، ل112) )     ربػػػ  لشػػػرة  ػػػنا يمريػػػا ونصػػػؼلمنهػػػا  شػػػهر  ػػػصا مضػػػيي
 .  ل114)ا والشيعا ا ماميا  ل113)روايا الثانيا

   ػػػػؿ مػػػػف وجمالػػػػا وا وزالػػػػي ، ، العزيػػػػز لبػػػػد بػػػػف لمػػػػرو ػػػػو المػػػػرو  لػػػػف 
 .ل115)المدينا

  وحجصهـ في ذلؾ:
 ابػػف و ػػو  حػػد يػػوـ لرضػػه ) () النبػػي  ف () لمػػر لبػػد ا بػػف لػػفػ مػػا ثبػػت  1

 ، فأجازني لشرة  مس ابف و نا ال ندؽ يوـ لرضني ثـ ، يجزل فمـ  نا لشرة  رب 
 ، الحػػديث  ػػذا فحدثصػػه  ميطػػا و ػػو العزيػػز لبػػد بػػف لمػػر لمػػذ فقػػدمت : نػػاف  يػػاؿ
 بمػػغ لمػػف يطرضػػوا  ف لمالػػه ذ لػػ وكصػػب ،والكبيػػر الصػػ ير بػػيف لحػػد  ػػذا  ف : فقػػاؿ
 . ل116)ل لشرة  مس

 حكمهػػا القصػػاؿ فػػي ا جػػازة بػػأف)  وردَّ لمػػذ وجػػه الداللػػا مػػف الحػػديث بقػػولهـ :
نمػػا ، لميػػه والقػػدرة بإطايصػػه منػػوط  ا لشػػرة ال مػػس فػػي لمػػر البػػف () النبػػي  جػػازل وا 
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 البمػػػوغ لمػػػذ الحكػػػـ  دار  نػػػه ال ، يبمػػػه لػػػه مطيقػػػا يكػػػف ولػػػـ ، لمقصػػػاؿ مطيقػػػا رآل  نػػػه
 .لولدمه

 ذلػؾ  ف فهػـ  نػه لمػذ دليػؿ المقػاميف في ال ف ()لمر ابف ذكرو جيب : ) 
 محصمػؿ فيػه وا مػر ، وافقه ومف العزيز لبد بف لمر بطهـ ذلؾ ويعضد ، بال ف منوط

غيػر بػالغ لػذا لػـ  الذريػا فػي لشػرة  مػس دوف مػف بجعػؿ العزيػز لبػد بػف لمر و مر ،
 .ل117)يطرض لميه ل
 آرا    رم في  ذل الم ألا نذكر ا كما  ي : و ناؾ
يالهػػػػػا بعػػػػػض  صػػػػػحاب ا مػػػػػاـ  لشػػػػػرة ثمػػػػػاني و   ػػػػػنا لشػػػػػرة  ػػػػػب  ا وؿ :

 . ل118)مالؾ
  ػػطياف ، رو   ػػذا لػػفلشػػرة  ثمػػاف و يصػػال لشػػرة  ربػػ  الثػػاني : البمػػوغ  دنػػال

 .ل119)الثور 
روايػا ، و ػذل   ػنا لشػرة  ربػ   لػذ  ػنا لشػرة ثػالث ال ػالـ بمػوغ حػد الثالػث :

 . ل120)، وفي روايا   رم  ذا بم ت ص    نيف  لند ا ماميا
 فػػػي الػػػبالد بػػػا صالؼ ص صمػػػؼ الػػػر   الػػػراجح وا صعػػػالذ المػػػـ  ف  حػػػواؿ البمػػػوغ

  حالػه فمػذلؾ ، والضػعؼ القػّوة فػي الواحػد البمد   ؿ  مزجا وبا صالؼ ،الرفا يا ولدمها
 .الذكر بموغ مف   بؽ  ّنه البنت بموغ في وال الب ، النكاح  مد بموغ لمذ الكريـ القرآف

ْشػدُ  ): ل121)القرطبي ياؿ ،  يناس الرشد : الشرط الثاني  ويػد ، ال ػيِّ   ػالؼ الرُّ
ػػدُ ػػػ  بالكإْ ػػرػػػ  ورِشػػدإ  ُرشػػداً  يرُشػػدُ  رشػػد ػػداً  يإْرشإ  مقاصػػد:  والمراِشػػد المَّػػهُ  و رشػػدلُ  فيػػه ل ػػا   رإشإ

 الجػػو ر ِّ  لػػف العػػرب مػػف بطػػف   رشػػداف ووبنػػ ، ا يصػػد نحػػو ا رشإػػدُ  والطريػػؽُ  الطُّػػرؽ
ينػاس الرشػد ال يكػوف  ال  ا واال صقاما الهدم:  والرَّشإادُ  والرَّشد الرُّْشدُ :  الهرو ُّ  وياؿ، وا 

صَّػذ ِ ذإا بإمإُ ػوْا النِّكإػاحإ فإػِإْف : بعػد البمػوغ وال  يصصػور يبمػهل ا لقولػه  ﴿ وإاْبصإمُػوْا اْليإصإػامإذ حإ
ْنُهْـ  ـْ مِّ ـْ ﴾  ِ لإْيِهْـ  ُرْشدًا فإاْدفإُعواْ   إانإْ ُص  إْموإالإُه

 . ل122)
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فعنػد ا مػاـ  بػو حنيطػا  ؟ الرشد في فرؽ الرجؿ والمر ة بيف  ؿ وا صمؼ الطقها 
، والشافعي ،  وابف حـز الظػا ر  ، و ا ماميػا ال فػرؽ بينهمػا فػي الرشػد ،  نهػا يصػيـ 

  ما بقيا الطقها  فكانت لهـ اآلرا  اآلصيا :
صصصػػرؼ فػػي مالهػػا بزيػػادة   فلػػيس لهػػا ر   ا وؿ :  ف بم ػػت المػػر ة رشػػيدة الػػ

 ل123)، ذ ػب  لػذ  ػذا ا مػاـ مالػؾ فػي روايػػا لمػذ الثمػث ب يػر لػوض  ال بػإذف زوجهػا
 . ل124)اوا ماـ احمد في روايا 

 وحجصهـ في ذلؾ:
 لف  بيه لفل  مالؾ بف كعب ولد مف رجؿ)  يحيذ بف ا لبد لف رو )ما 

  نػي:  فقالػت  لهػا بحمػي () ا ر ػوؿ  صػت مالػؾ بػف كعػب امر ة  يرة جدصه  ف جدل
 زوجهػػا بػػإذف  ال مالهػػا فػػي لممػػر ة يجػػوز ال:  () ا ر ػػوؿ لهػػا فقػػاؿ ا بهػػذا صصػػديت

 زوجهػا مالػؾ بػف كعػب  لػذ () ا ر ػوؿ فبعػث. نعػـ : يالػت  ؟ كعبػا ا ػصأذنت فهؿ
 () ر ػػػػػوؿ فقبمػػػػػه.  نعػػػػػـ : فقػػػػػاؿ؟  ابحميهػػػػػ صصصػػػػػدؽ  ف ل يػػػػػرة  ذنػػػػػت  ػػػػػؿ:  فقػػػػػاؿ
 .ل125)لمنها

وػػلػػـ يػػدؿػػ اػػلػػحديػػث  ػػفػػ اػػلػػزيػػادػػةػػ لػػمذ اػػلػػثمث الػػ صػػجوزػػ وػػلػػعمهـ يػػا واػػ ذػػلػػؾ لػػمذ 
الوصيا ، فاف كاف القياس بني لمذ الوصيا فهو يياس م  الطارؽ ، الف الوصيا 

 صمميؾ لما بعد الموت ، والصديا صكوف في حاؿ الحياة .
جػػازػػ لػػها  ػػفػػ صػػصصرؼػػ فػػي مػػالػػها ،  اػػلػػصعنيس بػػم ت  ف اػػلػػر ػػ ػػ اػػلػػثانػػي :ػػ  ػػفػػ

 :   يؿ وييؿ :   ثالثوف وييؿ :   لمذ  ربعا  يواؿ ييؿوا صمطت الروايا في حد الصعنيس 
فإف ،   و مر لها لاـ  ثر د وؿ الزوج بها ،مف ال م يف  لذ ال صيف  :    ربعوف وييؿ

روايا الؾ في ذ ب  لذ  ذا ا ماـ م وجد  ذيف فإنها ص رج مف الواليا وصمضي  فعالها
 .  ل126)زياد

 وحجصهـ في ذلؾ :
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 لمػػر  لػػذ لهػػد: ) يػاؿ شػػريح لػػف الشػػعبي لػف وزكريػػا   ػػماليؿ لػػفرو   مػا
 يمػػت:    ػػماليؿ يػػاؿ ولػػدا صمػػد  و حػػوال بيصهػػا فػػي صحػػوؿ حصػػذ جاريػػا  بػػا  جيػػز ال  ف

 . ل127)ل نعـ : ياؿ ؟يجوز لن ت  ف  ر يت لمشعبي
يث لمػػػر  ف صػػػح فمػػػـ يعمػػػـ انصشػػػارل فػػػي حػػػدوردَّ لمػػػذ  ػػػذا ا ثػػػر بقػػػولهـ : )

، لمذ  ف حديث لمر م صص بمن  العطيا ، وال يصرؾ به الكصاب والقياس ، الصحابا 
 .  ل128)لفال يمـز منه المن  مف ص ميـ مالها  ليها ومنعها مف  ا ر الصصرفات

 و يمضػػي ، صصػػزوج وصمػػد حصػذ  الػر   الثالػػث : لػػيس لهػا  ف صصصػػرؼ فػػي مالهػػا
 . ل129)ذ ب  لذ  ذا ا ماـ احمد في روايا   رم ،  في بيت الزوجلميها  نا 

ا ولطػا  ا ومجا ػد  وبه ياؿ   ػحاؽ () بال طا فلمر بلف و و المرو  
 . ل131)والشعبي، شريح ا و  ةا ويصاد

 وحجصهـ في ذلؾ : 
  بػا  جيػز ال  ف لمػر  لذ لهد: ) المصقدـ شريح لفروال الشعبي   ا ثر الذ

  ف  ر يػػت لمشػػعبي يمػػت :   ػػماليؿ يػػاؿ ولػػداإ  صمػػد  و حػػوال بيصهػػا فػػي حػػوؿص حصػػذ جاريػػا
 . ل نعـ:  ياؿ ؟ يجوز لن ت

الػػر   الػػراجح وا صعػػالذ المػػـ  ػػو :  ف بم ػػت المػػر ة رشػػيدة  رجػػت مػػف اليػػصـ 
وجاز لها  ف صصصرؼ في مالها بما صشا  مف بي   و شرا   و  با  و غير ذلؾ ،  نها 

ـْ :    بحانه له يصيـ ويد بمغ ، لقو  صَّذ ِ ذإا بإمإُ وْا النِّكإاحإ فإػِإْف  إانإْ ػُص ﴿ وإاْبصإُموْا اْليإصإامإذ حإ
ـْ ُرْشداً  ْنُه ـْ ﴾  ِ لإْيِهْـ   فإاْدفإُعواْ   مِّ  . ل131)  إْموإالإُه

فػػػاف بمػػػغ اليصػػػيـ ولػػػـ يػػػرم منػػػه الرشػػػد فهػػػؿ صػػػدف   ليػػػه  موالػػػه ويكػػػوف لػػػه حػػػؽ 
   في ذلؾ لمذ ر ييف :الصصرؼ فيها ؟ ا صمؼ الطقها

الػػػػر   ا وؿ :ال صػػػػدف   ليػػػػه  موالػػػػه مهمػػػػا طػػػػاؿ بػػػػه العمػػػػر  ، ذ ػػػػب  لػػػػذ  ػػػػذا 
وا مػػاـ  بػػو يو ػػؼ  ،ل134)ا والحنابمػػال133)، والشػػافعيا ل132)جمهػػور الطقهػػا  مػػف المالكيػػا
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 ل137)، والزيديػا ل136)، وابػف حػـز الظػا ر  ل135)ومحمد بف الح ف الشيباني مػف الحنطيػا
 .ل149)، وا باضيا  ل138)اميا ػػػما و ا 

، و ـ  والزبيػػػر بػػػف  بػػػي طالػػػب ، ولمػػػي بػػػف لطػػػاف ا لثمػػػاف لػػػف  و ػػػو المػػػرو 
 لمػػػػيهـ ا رضػػػػواف) جعطػػػػر بػػػػف ا ولبػػػػد،  لبػػػػاس ، ولبػػػػد ا بػػػػف لا شػػػػاالمػػػػؤمنيف 
 ، وا  ػحاؽ،  الشػاـ و  ػؿ ، وا وزالػي ، المدينػا و  ػؿ ، شػريح الصػابعيف ومػف اجمعيفل

 . ل140)ثور يو ب
 وحجصهـ في ذلؾ :

ـْ ُرْشػػػدًا  :  يولػػػه ػػػْنُه ـْ مِّ ػػػاحإ فإػػػِإْف  إانإْ ػػػُص صَّػػػذ ِ ذإا بإمإُ ػػػوْا النِّكإ ﴿ وإاْبصإمُػػػوْا اْليإصإػػػامإذ حإ
ـْ  إْمػػػوإالإُهْـ   مػػػر ا صعػػػالذ فػػػي  ػػػذل اآليػػػا الكريمػػػا بإيصػػػا  اليصػػػامذ ،  ل141)﴾ فإػػػاْدفإُعوْا ِ لإػػػْيِه

 . س الرشد منهـو  ينا،  البموغ بشرط موالهـ 
 نػه ، ولشػريف  ػنا  لطػي مالػه لمػذ كػؿ حػاؿ   ذا بمػغ  م ػاً  الر   الثاني :

 . ل142) وزفروا ماـ  حنيطا ، ذ ب  لذ  ذا ا ماـ يصير جداً 
 . ل143) والن عي،  يريف  وابف لف  برا يـ ، و و المرو 
 وحجصهـ في ذلؾ :

ذ  إْموالإهُ  ﴿ :   ػ يوله 1 ِبيثإ ِبالطَّّيبِ وإ اُصوْا اْليإصإامإ ُلوْا اْل إ ، وا يصا   ل 144)   ﴾ـْ وإالإ صإصإبإدَّ
 فقدر  الصبا    ثر  بالصبار  ال طه  يطاريه  ال  يد  البموغ  حاؿ  و ف،   البموغ  بعد  يكوف
 الرجؿ  لب  ينصهي  : )   ياؿ   نه  ()لمر  ابف  لف  رو   وما،    نا  ولشريف  ب مس

 ولشريف   م اً   بمغ   ذا  لطبا  ا    ؿ  ياؿ  ويد  ا   ل 145) ل   نا  ولشريف   م اً   بمغ   ذا
 يبمغ  ما   دنذ   ف،   جداً   فيه  يصير   ف  يصصور   نا  بمغ   نه،   رشدل  بمغ  فقد   نا
  نا  ةلشر   يصاثن  يبمغ  الولد  ثـ   شهر  ل صا  ولد  له  فيولد   نا  ةلشر   صياثن  ال الـ  فيه

صَّذ ِ ذإا ﴿ وإاْبصإُموْا اْليإصإامإ :   ويوله   ،جداً   بذلؾ صار فقد  شهر ل صا ولد له فيولد ذ حإ
ـْ  ْ ُص انإ مإُ وْا النِّكإاحإ فإِإْف  إ ـْ ﴾ منهـبإ الإُه ْموإ ـْ  إ لإْيِه ُرْشدًا فإاْدفإُعوْا ِ 

 صعميؽ  فيهاا    ل 146)   
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 الراز   بكر   بو  ياؿ،  ل 147) الشرط  لدـ  لند  العدـ  يوجب  ال  بالشرط والصعميؽ الشرط
 وجب  موض   في  وييد  موض   في  الرشد  يقيد  لـ  لما  )   :   القرآف   حكاـ  في  الحنطي

 ،  الرشد  منه  يؤنس  لـ   طيه  و و   نا  ولشريف   م اً   بمغ   ذا:    فأيوؿ  ،  ا صعمالهما
ف ،  ليه الماؿ دف  وجب  . ل148)ل باآليصيف لمالً  ، يجب لـ ذلؾ دوف كاف وا 

  نه  ()  لمنبي  ذكر  رجالً    ف:    ل لنهما  ا  رضي  ) لمر بف ا لبد ػ  ما ثبت لف 2
 .بحجرل  ()ا فمـ يأمر  ل149)ل  البا ال فقؿ بايعت  ذا)  : اؿفق البيوع في ي دع

 . ل150) جماع وكأنه ا وؿ الصحيح:  وغيرل القصار بف ياؿ الر   الراجح 
﴿ وإاْبصإمُػػػوْا : وكػػػذلؾ ا صمطػػػوا فػػػي معنػػػذ : االبػػػصال  و الرشػػػد الػػػوارد فػػػي يولػػػه 

صَّػػذ ِ ذإا  ـْ ﴾بإمإُ ػػوْا النِّكإػػاحإ فإػػِإْف  إ اْليإصإػػامإذ حإ ـْ  إْمػػوإالإُه ـْ ُرْشػػدًا فإػػاْدفإُعوْا ِ لإػػْيِه ػػْنُه ـْ مِّ انإْ ػػُص
،   ل151)

 وكما يأصي :
، و   ػػؿ الصط ػػير  لػػذ  ف االبػػصال   ػػو:  ؼذ ػػب لامػػا ال ػػم معنػػذ االبػػصال  :

،  حياف بف ومقاصؿ ، وال د ،  والح ف،  ومجا د ، لباس ابف ه :يالاال صبار لميصيـ  
الػػراز  ا و القرطبػػي ، والطبػػر  ، وابػػف جػػز  ، والبيضػػاو  ، وابػػف  ومػػف   ػػؿ الصط ػػير

 . ل152)العربي ، وال ازف ، والن طي والصنعاني ، وغير ـ
ا ل154)ا والمالكيػػػػػػػػا ل153)و ػػػػػػػػذا  يضػػػػػػػػًا مػػػػػػػػذ ب لامػػػػػػػػا الطقهػػػػػػػػا  مػػػػػػػػف الحنطيػػػػػػػػا

 ، بالواجبػػات بقيامػػه العبػػادات فػػي حالػػه بمشػػا دةوذلػػؾ ا  ل156)ا والحنابمػػال155)والشػػافعيا
 ولػد في صبر،  الناس بمراصب في صمؼ الماؿ في و ما،  والشبهات،  المحظورات واجصنابه
 وليػه لقػد العقػد  ريػد  ف ثػـ ليعقػد ال ليمػاكس المػاؿ له وي مـ معامما في بمشاحا صاجر

،  الػػػزرع بمصػػػالح القػػػا ميف لمػػػذ ينطػػػؽ بػػػأف لميهػػػا ونطقػػػا بزرالػػػا زراع ولػػػد، و  وي صبػػػر
 حصػذ  كثػر  و مرصيف اال صبار صكرر ويشصرط،  بحرفصه يصعمؽ بما المحصرؼ ولد وي صبر
 . ل157) رشدل الظف لمذ ي مب
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ـْ معنذ الرشد الػوارد فػي اآليػا الكريمػا : ـْ ُرْشػدًا فإػاْدفإُعوْا ِ لإػْيِه ػْنُه ـْ مِّ ﴿ فإػِإْف  إانإْ ػُص
 لمذ ثالثا آرا  : ﴾  إْموإالإُهْـ 

 لدالصػػه يرالػػذ وال،  مبػػذراً  كػػوفي ال و ف ، المػػاؿ  صػػالح الرشػػد الػػر   ا وؿ :
 ل159)ا وا ماـ مالؾ فػي روايػا ل158)، ذ ب  لذ  ذا الحنطيا في روايا ف قه وال دينه في

 .  ل161)ا وا ماميا  ل161)ا وا باضيا
 . ل162)والثور  ، وال د ،  ()لباس لبد ا بفو و المرو  لف 

  وحجصهـ في ذلؾ :
ـْ ُرْشػػػػدًا ﴿ وإاْبصإمُػػػوْا اْليإصإػػػ: يولػػػه  ػػػْنُه ـْ مِّ ػػػاحإ فإػػػِإْف  إانإْ ػػػُص صَّػػػذ ِ ذإا بإمإُ ػػػػوْا النِّكإ امإذ حإ

ـْ  إْموإالإُهْـ  ا  وا صبػار رشػد ا ن ػاف  نمػا يكػوف بػدف  بعػض مالػه  ليػه  ل163)﴾ فإاْدفإُعوْا ِ لإْيِه
 . ل164) لي صبرل به

صػػػػالحه مػػػ  صػػػػالح ،  ػػػػو صثميػػػػر المػػػاؿ الرشػػػد الػػػر   الثػػػػاني :  الػػػػديف ، و وا 
ا  ل165)، ذ ػػب  لػػذ  ػػذا الحنطيػػا فػػي الروايػػا الثانيػػا مػػر ةا كانػػت  ف البيػػت  مػػر  صػػالح

 . ل 168)، والحنابما ل167) ا الشافعيا ل166)وا ماـ مالؾ في روايا
ا والشػػعبي ا وشػػريح ا والقا ػػـ  بػػف  ويصػػادة الح ػػف البصػػر  ا  ػػذا لػػف  ورو 

 . ل169)محمد ا وربيعا ا ولطا  
 وحجصهـ في ذلؾ :

ـْ ُرْشػػػدًا :  ولػػػه ي ػػػْنُه ـْ مِّ ػػػاحإ فإػػػِإْف  إانإْ ػػػُص صَّػػػذ ِ ذإا بإمإُ ػػػوْا النِّكإ ﴿ وإاْبصإمُػػػوْا اْليإصإػػػامإذ حإ
ـْ ﴾ػفإػػاْدفإُعوْا ِ لإْيػػ ـْ  إْمػػوإالإُه ِه

وذلػػؾ بػػدف  بعػػض مػػاؿ لميصػػيـ لي صبػػرل بػػه، و ضػػيؼ  لػػذ  . ل171)
 . ل171) ذا الديف  ، الف الطا ؽ غير رشيد 

معنذ الرشد الوارد في اآليا  و :  ف يميػز بػيف الكطػر وا يمػاف  الر   الثالث :
 . ل172)، ذ ب  لذ  ذا ابف حـز الظا ر 

 وحجصه في ذلؾ :
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ػػْف يإْكطُػػْر ِبالطَّػػاُغوِت : يولػػه  ْشػػُد مػػف اْل إػػيِّ فإمإ ﴿الإ  ْكػػرإالإ فػػي الػػدِّيِف يػػد صإبإػػيَّفإ الرُّ
ػػػػػػػؾإ بِػػػػػػػالْ  ُيػػػػػػْؤِمْف ِباإلمَّػػػػػػػِه فإقإػػػػػػػْد اْ صإْم إ ـْ :  ويولػػػػػػػه  ا ل173) ُعْروإِة اْلػػػػػػػُوْثقإذ﴾وإ ﴿ ُ ولإ ِػػػػػػػؾإ ُ ػػػػػػػ

ِشػػيد  ﴾:    ولػػه وي،  ل174)﴾الرَّاِشػػُدوفإ  ػػػْوفإ ِبرإ ﴿ ومػػػا  إْمػػُر ِفْرلإ
يػػػاؿ ابػػف حػػػـز :  ، ل175)

 ونػػػػس منػػػػه الرشػػػػد الػػػػذ  ال رشػػػػد )فصػػػػح  ف مػػػػف بمػػػػغ مميػػػػزًا لميمػػػػاف مػػػػف الكطػػػػر فقػػػػد 
 . ل176)ل وال

وصػػدبير  ،بمصػػالحه اليصػػيـ امعرفػػ الرشػػد  ػػو المػػـ  فالػػر   الػػراجح وا صعػػالذ 
ف لـ يكف مف   ؿ الديف  لمذ ماله بمجرد ف قه . ر، الف الطا ؽ ال يحج ماله وا 

 ف يكػوف ويػورًا مػ  البمػوغ  (): ورو  لف لبد ا بف لبػاس  الشرط الثالث
 . ل177)والرشد وبه ياؿ ابف حـز الظا ر 

 بهىغ وانرشد ـ حكى دفع املال نهيتيى قبم ان 2
﴿ فإػػػِإْف : لقولػػػه ،  البمػػػوغ يبػػػؿ مالػػػه يعطػػػذ ال اليصػػػيـ  ف لمػػػذ الطقهػػػا  اصطػػػؽ

ـْ ﴾ ـْ  إْموإالإُه ـْ ُرْشدًا فإاْدفإُعوْا ِ لإْيِه ْنُه ـْ مِّ  إانإْ ُص
فقد بينػت اآليػا الكريمػا  ف شػرط دفػ   ، ل178)

يناس ، الماؿ لميصيـ البموغ  فػي الصصػرؼ يح ػف ال الصػ ير  فمنػه  والحكمػا ، الرشػد وا 
ولكػف  ف حصػؿ ودفػ  الوصػي المػػاؿ  ،ل 179) النطػ  وجػػول غيػر فػي صػرفه وربمػا،  مالػه

 لػػذ اليصػػيـ يبػػؿ  ف يبمػػغ ويكػػوف راشػػدًا ثػػـ  مػػؾ المػػاؿ  و ضػػاع بيػػد اليصػػيـ فهػػؿ يضػػمف 
الوصػي المػػاؿ ؟ لػػـ  يػػؼ لمػذ  ف  حػػدًا مػػف الطقهػػا  يػاؿ بعػػدـ ضػػماف الوصػػي لممػػاؿ ، 

يبؿ البموغ والرشد ا ولمػذ  ػذا فػاف الػولي  و الوصػي يضػمف المػاؿ   ف دفعه  لذ اليصيـ
ـْ :  ف ضػػاع بيػػد اليصػػيـ ، لقولػػه  صَّػػذ ِ ذإا بإمإُ ػػوْا النِّكإػػاحإ فإػػِإْف  إانإْ ػػُص ﴿ وإاْبصإمُػػوْا اْليإصإػػامإذ حإ

ـْ ﴾ ـْ  إْمػػوإالإُه ـْ ُرْشػػدًا فإػػػاْدفإُعوْا ِ لإػػْيِه ػػْنُه مِّ
مػػغ صمػػػؾ ال ػػف كػػػاف يػػد ب اليصػػػيـ فمػػػو لػػـ يكػػفا ل 181)

، فاف  مؾ الماؿ ضمف الوصي لوجود الصعػد  ، الف بص ميـ الماؿ  ليه  مصعدياً الوصي 
  لطا  الماؿ لميصيـ يعد صضييعًا له م  لممه انه كاف غير رشيد وا صعالذ المـ .
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 اخلامتت 
وفي  ذل ال اصما نم ص   ـ النصا ل الصي صوصػمنا  ليهػا مػف  ػالؿ البحػث فػي 

 اآلصيا: النقاط 
ػ  ف المصصب  لمنصوص الشرليا مف الكصاب الكريـ ، وال نا المطهرة ، وما اثر لف 1

ػاػػلػػطقها ػػ مػػف اػػلػػمصقدمػػيف و  ػاػػلػػصابػػعيف ،ػػ وػ ػضي اػػػػ لػػنهـ  ػػجػػمعيفلػػ ،ػػ وػ اػػلػػصحابػػا)ػػرػ
اػلػػمصأ ػريػػف ،ػػ  ػنػػهـ لػػـ يػطريػػواػػ بػيف كػػوفػػ اػلػػيصيـ اػػلػمكطوؿػػ مػػ ممًا  ػوػػ غػػير مػ مـ ،ػػ بػػؿ 

يا في ا حواؿ الش صيا في حؽ اليصيـ الم مـ الظا ر كما صطبؽ ا حكاـ الشرل
 مات  الذ   اليصيـ  )    :   رحمه ا صعالذ القيـ ابف ياؿصطبؽ في حؽ غير الم مـ لذا 

و ذل مف مميزات .  ل 181) ل   الديف  في  وحاضنصه  كافمه  يصب   الم مميف   حد  وكطمه   بوال
 . مماالشريعا ال محا  الصي صميزت بها لف بايي ا دياف والطرؽ غير الم

ػ اصطؽ الطقها  في صحا صزويل اليصيـ واليصيما مف يبؿ الوصي ،  ف كاف في ذلؾ  2
 الزواج  مصمحا لهما .

 وجه  لمذ  ال،   مف ماله بالمعروؼ  لميه  ا نطاؽ  الوصي  فعمذ  ماؿ  لميصيـ  كاف   فػ  3
ف،  الصضييؽ وجه لمذ وال،  ا  راؼ ف،  يرابصه لمذ فنطقصه ماؿله  يكف لـ وا   لـ وا 

ػبػ  وػالػػ  مػػاؿػ  لػػه  كفيػ ػ   لػمذ  لػػمصرؼػ  مػػعدّ    ػنػػه،ػػ  اػلػػماؿػ  بػيت  فػي  فػنطقصه   ػػيػارػ  ذػوػ
 له وارث وجود لدـ لند الماؿ بيت  لذ يؤوؿ ميراثه كما  فو  ا والمعدميف الحاجات

 . لبالضماف ال راج الطقهيا ) بالقالدة لمالً في بيت الماؿ  نطقصه فصجب ،
 وحدل   فرادل  لميه  يشؽ   ذ  ،  لصحر با  الوصي وذلؾ  نطقا  م   اليصيـ  نطقا  يجوز  مطػ  4

ْ أإلُػونػإؾإ   ﴿ػ :     اػ لػقوله   ػمطه  مػف  بػداػً   يػجد  فػال  ،ػ  بطعامػه يػإ فْ   وػإ ذ  لػإ يإصإامػإ  يػُؿْ   اػلػْ
ح   ْير    لإُهْـ    ْصالإ فْ    إ اِلُطوُ ْـ   وإاِ  اإلمَّهُ   فإِإْ وإاُنُكْـ   ُص إ لإوْ   اْلُمْصِمحِ   ِمفْ   اْلُمْطِ دإ   يإْعمإُـ   وإ  شإا إ   وإ

إْلنإصإكُ  المَّهُ  ِكيـ   لإِزيز   المَّهإ   فَّ  ْـ  إ   .ل182) ﴾ حإ
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 ػػوػػ  ػػلػػذ بػػيت يػػحمه مػػف  ،ػػ  بػػيت اػػلػػوصي  ػ  ػػفػػ مػػف  ػػلػػظـ مػػصالػػح اػػلػػيصيـ ضمه  ػػلػػذ 5
ػلػػدـػػ  اػػلػػضياعػػ ػاػػعػػ    بػػدوػػفػػ صػػركػػه  وػ  اػػلػػصحابػػا  مػػف  اػػلػػعديػػد   ػػناؾػػ   ػػفػػ  ثػػبتفػػقد   ،ػػ  رػ

 ،  بيوصهـ   لذ  وضمو ـ  ويصيمات  يصاماً  كطموا )رضي ا لنهـ  جمعيفلوالصحابيات
 الدالا لمذ ذلؾ كثيرة .واآلثار 

ػ يجب صوفر ثالثا شروط في اليصيـ حصذ صدف   ليه  مواله  ف كاف له ماؿ ، ا وؿ :  6
 البموغ ، والثاني :  يناس الرشد منه ، والثالث :  ف يكوف ويورًا م  البموغ والرشد .
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 هىايش انبحث : 
ف لابديف الحنطي، رد المحصار لمذ الدر الم صار ) حاشيا ابف لابديف ل ، اب ل 1) 

ـ ل  2111 ػ ػ 1421الناشر: دار الطكر لمطبالا والنشر ، بيروت ،  نا النشر )
:   الناشر،  بكر   بو  الجصاص  الراز   لمي  بف   حمدا    القرآف   حكاـ  ، 79/ 3  ،

 محمد:    صحقيؽ ػ ا 1405   نا النشر : ،  بيروت  ا   العربي  الصراث   حيا   دار
 . 13/  2ا يمحاو  الصادؽ

 . 220آيا البقرةرة  و  ل2)
،  بو لبد ا محمد بف احمد ا نصار  القرطبي ، دار الشعب ، صط ير القرطبي  ل 3) 

 . 2/64القا رة ،
دار )       371 نا  )ت بي بكر  حمد بف لمي الراز  الجصاص ،  القرآف  حكاـ ل4)

لبد  :   ضبط نصه و رج آياصه  ل 1994  –  1415  ، )بيروت  ا   الكصب العمميا
 . 276/ 5ا  شا يف محمد لميال الـ 

الدرايا في ص ريل  حاديث ،   جدل لـ العصبات  لذ النكاح حديث ياؿ ابف حجر : ل5)
 ػ ل الناشر :  852ا احمد بف لمي بف حجر الع قالني  بو الطضؿ )ت  الهدايا

 .  61/ 2 دار المعرفا بيروت ، صحقيؽ : لبد ا  اشـ اليماني المدني ،
 ال رنوم لمر حطص  بو ا حنيطا  بذ ا ماـ م ا ؿ بعض صحقيؽ في االمنيط ال رة ل6)

 .104/  1ا  حنيطا  بذ ا ماـ مكصبا:  النشر دارل   ػ 773 ) ت الحنطي
 . 3/79 حاشيا ابف لابديف  ل7)
 ػ ػ ت  364الحاو  الكبير ، لمي بف محمد بف حبيب الماورد  الشافعي )و ل 8) 

 1999 ػ ػ 1  419)   يا ، بيروت  نا النشر: ػ لالناشر: دار الكصب العمم 451
 . 8/348، صحقيؽ :محمد لمي معوض و لادؿ احمد لبد الموجود ا  1ل طـ

 المصدر ال ابؽ نطس الصطحا . ل9)
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 396) و ال رنػاطي الكمبي جز  بف  حمد بف محمد القا ـ  بو،  لقوانيف الطقهياا ل11)
 حمػػد  ، ، بػػي زيػػد القيروانػػيالطواكػػه الػػدواني لمػػذ ر ػػالا ابػػف ا   ػػػ ل 147 ػػػ ت 

  ػػػػػل الناشػػػػر : مكصبػػػػا الثقافػػػػا الدينيػػػػا1126 ت) ، بػػػػف غنػػػػيـ بػػػػف  ػػػػالـ النطػػػػراو 
 . 1/134ا المحقؽ : رضا فرحات

 1353 ػػ ت  1275 الـ بف ضػوياف : )و  ف،  برا يـ بف محمد ب منار ال بيؿ ل11)
شػػر : دار النا ، لبػػد ا بػػف  حمػػد بػػف يدامػػا المقد ػػي  بػػو محمػػدا  2/138 ػػػ ل

 .  276/ 5ا  حكاـ القرآف لمجصاص  22 /7،   1، ط بيروت ، الطكر 
 . 8/348الحاو  الكبير  ل12)
الم ػػػصدرؾ .  ػػذا حػػديث صػػحيح لمػػػذ شػػرط الشػػي يف ولػػـ ي رجػػال  يػػاؿ الحػػاكـ ل13)

 321، محمد بف لبد ا  بو لبد ا الحاكـ الني ابور  ، )و لمذ الصحيحيف 
 ػػ  1411) ر: دار الكصب العمميا ، بيروت ،  ػنا النشػر: ػ ل الناش 415 ػ ت 

صػػحيح ابػػف  ، 2/181، صحقيػػؽ : مصػػططذ لبػػد القػػادر لطػػا، 1ل طـ 1991ػػػ 
،  محمد بف حباف بف  حمد  بو حاصـ الصميمي الب ػصي ،  حباف بصرصيب ابف بمباف

صحقيػػؽ : ـ ل ،  1993  ػػػ ػ 1414)،  2ا  بيػػروت ،الناشػػر : مؤ  ػػا الر ػػالا 
، احمػػد بػػف شػػعيب  بػػو لبػػد   ػػنف الن ػػا ي الكبػػرم،  9/392ا  ا رنػػؤوطشػػعيب 

 ػػػػػػ ل الناشػػػػػر: دار الكصػػػػػب العمميػػػػػا،  313 ػػػػػػ ت  521، )و  الن ػػػػػا يالػػػػػرحمف 
، صحقيؽ : لبد ال طػار  ػميماف 1ـ ل ط 1991 ػ ػ  1411بيروت ،  نا النشر )

 ، لمػػي بػػف لمػػر يالػػدار يطنػػ ػػنف ،  3/282 البنػػدرا  ،  ػػيد ك ػػرو  ح ػػف ،
 ػػ ل دار المعرفػػا ،  279 ػػ ػ ت  219 بػو الح ػف الػدار يطنػي الب ػداد  ، )و 

 3ـ ل، صحقيؽ ال يد  اشـ لبد ا يماني المدني ، 1986بيروت ،  نا النشر )
الناشػر : ا   بػو محمػد الػدارمي فلبد الرحمبف  لبد ا ا  نف الدارمي،  241/

يػػػؽ : فػػػواز  حمػػػد زمرلػػػي ا صحق،  1417،  1ط   بيػػػروت ،دار الكصػػػاب العربػػػي 
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 بػو بكػر لبػد  ، المصنؼ فػي ا حاديػث واآلثػار،  2/185،   الد ال ب  العممي
،  1، ط الريػاض، الناشػر : مكصبػا الرشػد ،  ا بف محمد بػف  بػي شػيبا الكػوفي

وحػػديث  بػػي مو ػػذ ،  73/461،  صحقيػػؽ : كمػػاؿ يو ػػؼ الحػػوت ػػػ ،  1419
ليصيما ص صأمر في نط ػها فػإف  ػكصت فقػد ا )  رجه ابف حّباف في صحيحه بمطظ 

ف  بت لـ صكرل فػإف بكػت  )فػي حػديث  بػي  ريػرة  وفي روايا  بي داودل  ذنت وا 
البػػػػدر المنيػػػػر فػػػػي ،  بػػػػو داود ولي ػػػػت محطوظػػػػا  : يػػػػاؿ لبكػػػػت )زاد ل و  ػػػػكصت

ابػف الممقػف  ػراج الػديف  بػو  ، الوايعا في الشرح الكبير واآلثارص ريل ا حاديث 
 ػػل الناشػر : دار 814:  تلمػي بػف  حمػد الشػافعي المصػر  ) حطص لمر بػف

المحقػػػؽ : ل ،  ـ2114ػ  ػػػػ1425)،  1، ط الريػػػاض ،الهجػػرة لمنشػػػر والصوزيػػػ  
 . 574 /7 ،  بف  ميماف ويا ر بف كماؿ لبد امصططذ  بو ال يط و 

 بطػػاؿ بػػف الممػػؾ لبػػد بػػف  مػػؼ بػػف لمػػي الح ػػف  بػػو ، الب ػػار  صػػحيح شػػرح ل14)
 ـ2003ػ    ػػ 1423 ) الريػاض ا الرشػد مكصبػا:  النشػر دارا  لقرطبػيا  البكػر 
 . 174/  7،  برا يـ بف يا ر صميـ  بو:  صحقيؽ،  2ل  ط

 . 8/348الحاو  الكبير  ل15)
 .2/138منار ال بيؿ ا  22 /14 ،الم ني  ل16)
محمػد بػف لمػي بػف محمػد الشػوكاني  ،ل يؿ الجرار المصدفؽ لمذ حػدا ؽ ا ز ػار ل17)

ا الصػػاج المػػذ ب  2/273،  1، ط الناشػػر : دار ابػػف حػػـز  ػػػل1251المصػػوفذ : )
2 /229 . 

شػػرح كصػػاب النيػػؿ وشػػطا  العميػػؿ ، محمػػد بػػف يو ػػؼ اططػػيش ، مكصبػػا ا رشػػاد ،  ل18)
 . 285/ 11ـ ل،  1985 ػ ػ  1415،  نا النشر ) 3جدة ، ال عوديا ،ط

 . 3 آيا الن ا   ورة ل19)
 . 127 آيا الن ا   ورة ل21)
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الم ػػػصدرؾ ،  ػػذا حػػديث صػػحيح لمػػػذ شػػرط الشػػي يف ولػػـ ي رجػػال  يػػاؿ الحػػاكـ ل21)
 ػنف الن ػػا ي الكبػػرم ،  9/392صػحيح ابػػف حبػػاف  ، 2/181لمػذ الصػػحيحيف 

مصػػنؼ ابػػف ،  2/185 يالػػدار مػػ ػػنف ،  3/241 يالػػدار يطنػػ ػػنف ،  3/282
 )طػظ وحديث  بي مو ػذ   رجػه ابػف حّبػاف فػي صػحيحه بم،  3/461 بي شيبا 

ف  بػػت لػػـ صكػػرل وفػػي روايػػا ل اليصيمػػا ص ػػصأمر فػػي نط ػػها فػػإف  ػػكصت فقػػد  ذنػػت وا 
زاد بكػػت يػػاؿ  بػػو داود  لفػػإف بكػػت  و  ػكصت )فػػي حػػديث  بػي  ريػػرة   بػي داود

 . 574 /7البدر المنير ، ولي ت محطوظا 
 ػػ ل ،  681ا كمػاؿ الػديف محمػد بػف لبػد الواحػد ال يوا ػي )ت شرح فصح القدير ل22)

، لػػػػال  الػػػػديف الكا ػػػػاني ،)ت  بػػػػدا   الصػػػػنا  ،  3/276را بيػػػػروت ،دار الطكػػػػ
  2ـ  ل ط 1982 ػ ل ،الناشر :دار الكصاب العربي ، بيروت ،  نا النشػر) 587
 ،2 /238 . 

 لبػد  بػي الػديف شػمسا  ال ريػي م صصر لمذ الزركشي شرح ،  7/32الم ني  ل22)
ل   ػػ772 ت ػ   ػػ722 ، )و الحنبمػي المصػر  الزركشػي ا لبػد بػف محمد ا

 ، بيػػػػػروتل ، ـ2002 -  ػػػػػػ1423 النشػػػػػر  ػػػػػنا) العمميػػػػػا الكصػػػػػب دار :الناشػػػػػر
 . 342/ 2،   برا يـ  ميؿ المنعـ لبد:  حواشيه ووض  له يدـ صحقيؽ

 4/214 ، شمس الديف ال ر  ي ، دار المعرفا ، بيػروت ، المب وط لم ر  ي ل22)
حمػػد بػػف غػػانـ بػػف ،  بػػي م مجمػػ  الضػػمانات ا  5/423حاشػػيا ابػػف لابػػديف ، 

 ػػػػ ل صحقيػػػؽ : احمػػػد محمػػػد فػػػراج و لمػػػي جمعػػػا  1131محمػػػد الب ػػػداد  ، )ت 
 . 2/854 محمد ،

،  بػػػي   ػػػحاؽ  بػػػرا يـ بػػػف لمػػػي بػػػف يو ػػػؼ  المهػػػذبا  8/348الحػػػاو  الكبيػػػر  ل22)
 ػػ ػ  1379الطيروزآباذ  الشيراز  ، طب  البابي الحمبي ، مصر ،  ػنا الطبػ  ) 

 . 1/449 ، 2ـ ل ط 1959
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 .2/138منار ال بيؿ ا  22 /7ي الم ن ل22)
 ػ ت  383حـز الظا ر  ، )و  فبف احمد بف  عيد ب ي،  بو محمد لمالمحمذ  ل22)

 . 9/463  ػ ل الناشر : دار اآلفاؽ الجديدة ، بيروت  456
 . 4/214المب وط لم ر  ي ا  7/32الم ني  ل22)
  بو نعيـ  حمػد بػف لبػد ا بػف  حمػد بػف االم ند الم ص رج لمذ صحيح م مـ  ل22)

 ا: دار الكصػب العمميػا االناشػر   حاؽ بف مو ػذ بػف مهػراف الهرانػي ا صػبهاني
صحقيؽ : محمد ح ف محمد ح ػف ل       ـ 1996ػ  ػ  1417ا )1ا ط  بيروت

، صحقػػػؽ : شػػػي  الػػػديف   ػػػنف  ػػػعيد بػػػف منصػػػورا  4/85ا    ػػػماليؿ الشػػػافعي
 ػػػػنف ا  1/182 حبيػػػػب الػػػػرحمف االلظمػػػػي ، طبػػػػ  الػػػػدار ال ػػػػمطيا ، بومبػػػػا  ،

 حمد بف لمي بػف  ، م ند  بي يعمذ ل ، 5378ريـ الحديث )  3/282الن ا ي 
،  دمشػػؽ ،الناشػػر : دار المػأموف لمصػراث ،  المثنػذ  بػو يعمػػذ الموصػمي الصميمػي

ا ريػػػػػـ  11/417، صحقيػػػػػؽ : ح ػػػػػيف  ػػػػػميـ   ػػػػػدـ ل، 1984 ػػػػػػ  ػػػػػػ1414) ، 1ط
 ل . 6113الحديث )

 م صصػرا نػاف  لػف ذ ػب  بػي بػف لػف ا لبػد بػف وصػديا م مـ بف الوليد وروال ل23)
نما ناف  مف ي معه لـ ذ ب  بي وابف ، مر الً   لنػه ح ػيف بػف لمػر لف روال وا 

 . ل35ريـ الحديث ) 3/229 يالدار يطن نف  ا
 . 9/51الحاو  الكبير  ل23)
 . 4/214المب وط لم ر  ي  ل22)
 . 3/288شرح فصح القدير ا  4/215المب وط لم ر  ي  ل22)
صالح لبػد ،  لمعاني شرح ر الا ابف  بذ زيد القيروانيفي صقريب ا الدانيلثمر ا ل22)

الكػافي  ا 1/438 ،بيػروت  ، الناشػر : المكصبػا الثقافيػا،  ال مي  االبذ ا ز ػر 
،   بػػو لمػػر يو ػػؼ بػػف لبػػد ا بػػف لبػػد البػػر القرطبػػي ، فػػي فقػػه   ػػؿ المدينػػا
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الوليد ، محمد بف احمد بف محمد بف رشد القرطبي  بو  بدايا المجصهدا  1/232
شػػهاب الػػديف  ، الػػذ يرةا  2/212  ػػػ ل الناشػػر : دار الطكػػرا بيػػروت ، 595)ت

 ،  ػػػنا النشػػػر :)بيػػػروت ، ، دار النشػػػر: دار ال ػػػرب   حمػػػد بػػػف  دريػػػس القرافػػػي
 . 229 / 4،  ، صحقيؽ: محمد حجيل  ـ1994

 . 229/  8مجموع فصاوم ابف صيميا  ل22)
مف ال نف  المنصقذل ، 2718ريـ الحديث )  2/182الم صدرؾ لمذ الصحيحيف  ل22)

ل 601ت :  )لبػػػد ا بػػػف لمػػػي بػػػف الجػػػارود  بػػػو محمػػػد الني ػػػابور   ا الم ػػػندة
المحقػؽ ،  7ل ا ط 7911 – 7401) بيػروت االناشر : مؤ  ا الكصػاب الثقافيػا 

صػحيح ابػف حبػاف ل ، 711ريػـ الحػديث ) 71/175،  لمر البارود  لبد ا: 
بػػف ا شػػعث  بػػي داود ال ج ػػصاني االزد  ،  ػػميماف   ػػنف  بػػي داود،   9/384

 ػػػػػ ل الناشػػػػر : دار الطكػػػػر ، صحقيػػػػؽ : محمػػػػد محػػػػي لبػػػػد  275 ػػػػػ ت  212)و 
،  القزوينػػي لبػػد امحمػػد بػػف يزيػػد  بػػو  ،  ػػنف ابػػف ماجػػه،   2/229الحميػػد ،

ريػػـ  1/615،  صحقيػػؽ : محمػػد فػػؤاد لبػػد البػػايي،  بيػػروت ،الناشػػر : دار الطكػػر 
ل ، 13376ريػػػػـ الحػػػػديث ) 7/115ف البيهقػػػػي الكبػػػػرم  ػػػػنل ،  1879الحػػػػديث)

ريػػـ  1/175 ػػنف  ػػعيد بػػف منصػػور ريػػـ الحػػديث ،  3/221 يالػػدار يطنػػ ػػنف 
مصػنؼ ابػف ل ا  3265ريـ الحديث ) 3/19م ند  بي لوانا ل ا 528الحديث )

،  6/195مصػػػػنؼ لبػػػػد الػػػػرزاؽ ل  ، 11472ريػػػػـ الحػػػػديث)  3/454 بػػػي شػػػػيبا 
 ، صػػحيح لمػػذ شػػرط الشػػي يف : ويػػاؿ الحػػاكـ ، ح ػػفحػػديث   : يػػاؿ الصرمػػذ 

 نػه  صػح حػديث  : ويػاؿ ابػف معػيف ، رجاله رجاؿ الصحيح : وياؿ ابف الجوز 
ابػف  ،  الصا البدر المنير فػي ص ػريل كصػاب الشػرح الكبيػر لمرافعػي ، في الباب

الممقػػػف  ػػػراج الػػػديف  بػػػو حطػػػص لمػػػر بػػػف لمػػػي بػػػف  حمػػػد الشػػػافعي المصػػػر  
،  ػػػػنا النشػػػػر:  1ط ، الريػػػػاض ،لناشػػػػر : مكصبػػػػا الرشػػػػد  ػػػػػل ا814)المصػػػػوفذ : 
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لصحقيػؽ ، ا 2/187ا  المحقؽ : حمد  لبد المجيػد   ػماليؿ ال ػمطي ػ ل1411)
، )  لبد الرحمف بف لمي بف محمد بف الجوز   بو الطرج،  في  حاديث ال الؼ

 الناشر،  م عد لبد الحميد محمد ال عدني : صحقيؽ ػ ل  597 ت  ػ ػ  518 و
 . 144 /1،  بيروت  ػ ،1415 نا النشر ،  ر الكصب العمميادا :

 ا مػػاـ احمػػدم ػػند ا  7/121 ػػنف البيهقػػي الكبػػرم ا  3/231 يالػػدار يطنػػ ػػنف  ل22)
، مجمػػ  الزوا ػػد ا  روم ابػػف ماجػػه طرفػػا منػػه روال احمػػد ورجالػػه ثقػػات ا 2/131

ار  ػػػ ل الناشػػر : دار الريػػاف لمصػػراث / د 817لمػػي بػػف  بػػي بكػػر الهيثمػػي، )ت 
 .281/ 4 ػ ل 1417الكصاب ، بيروت ، القا رة ،  نا النشر )

 .3 ا ورة  الن ا  آي ل22)
 .3 ا ورة  الن ا  آي ل22)
 . 127 ورة الن ا  آيا  ل23)
 . 221 ورة الن ا   ل23)
 . 141 ورة ا لراؼ آيا  ل22)
، محمػػػد ا مػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػف الم صػػػار الجكنػػػي الشػػػنقيطي )ت   ضػػػوا  البيػػػاف ل22)

 5ـ ل 1995ا والنشر ، بيروت ، نا النشر) ل الناشر دار الطكر لمطبال 1393
 /5 . 

 دار:  الناشػػر،  النمػر  البػر لبػد بػف ا لبػػد بػف يو ػؼ لمػر  بػوا  اال ػصذكار ل22)
 محمػػػد  ػػػالـ:  صحقيػػػؽـ ل 2111ػػػػ   ػػػػ1421 ) ،1اط  بيػػػروت ا العمميػػػا الكصػػػب
 وا  ػانيد المعػاني مف الموطأ في لما لصمهيدا ا 266/  3ا  لمي محمدو  ، لطا
 النمػػػر  لاصػػػـ بػػػف البػػػر لبػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف ا لبػػػد بػػػف يو ػػػؼ لمػػػر و بػػػ، 

  حمد بف مصططذ:  ا ا صحقيؽالقرطب مؤ  ا:  الناشر،  ل ػ463 ت) القرطبي
 . 324/  14البكر  ا الكبير لبد محمد و،  العمو 
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بيت ماؿ الم مميف ويمثمػه فػي الويػت الحاضػر )وزارة الماليػال و ػو م ػؤوؿ لػف  ل22)
ا مػػا بجميػػ  مرافقهػػا ، ومعاونػػا الطقػػرا  وصػػاميف حاجػػاصهـ الصػػرؼ لمػػذ مصػػالح 

الضػػروريا ، وا نطػػاؽ  يصػػاؿ الميػػت المعػػدـ الطايػػد لمػػف ينطػػؽ لميػػه  لػػذ مثػػوال 
ا  ير، ولند ا ماـ الشافعي  ذا كاف بيػت المػاؿ منظمػًا يػدـ لمػذ ذو  ا رحػاـ 

بن ػبا فرا ضػهـ ، والرد ، واف لـ يكف منظمًا ردَّ  وال لمذ ذو  الطػروض الن ػبيا 
 . 33/  2ثـ يصرؼ  لذ ذو  ا رحاـ ، المهذب 

 بػػي الح ػػف لمػػػي بػػف  بػػي بكػػر بػػف لبػػد الجميػػػؿ ا  شػػرح بدايػػا المبصػػد  الهدايػػا ل22)
ا  المكصبػػا ا  ػػالميا :الناشػػرل ،   ػػػ593 ػ ت  ػػػ511 ) و الرشػػداني المرغيػػاني

 ػميماف  ا مجم  ا نهر شرح ممصقذ ا بحر ، لبد الرحمف بف محمد بف 86/ 2
 ػػػ ل الناشػػر : دار الكصػػب العمميػػا  1179زادة ل ، )ت   الكميبػػولذ المػػدلو )بشػػي
، صحقيػػؽ:  ميػػؿ لمػػراف  1ـ ل ، ط 1998 ػػػ ػ  1419، بيػػروت  ػػنا النشػػر )

حاشػػػػػيا ابػػػػػف لابػػػػػديف ا   411/  4 القػػػػػدير فػػػػػصحا شػػػػػرح  444/  3المنصػػػػػورا 
6/771 . 

  ػػ ل، 214  ػػ ػ  151) ، شػافعيال  دريػسلبػد ا محمػد بػف   بػي ، ا ماـ  ـا ل22)
 ، 1، بيػػػروت، ط دار الطكػػػر لمطبالػػػا والنشػػػر والصوزيػػػ  ، مػػػ  م صصػػػر المزنػػػي

 محمػػػد بػػػف محمػػػد حامػػػد  بػػػو االو ػػػيط ا  5/115 ل ، ـ 1981 ػ ػ  ػػػ )1411
 فقػػػػػه فػػػػػي الحػػػػػاو ا 232/  6ا  ال ػػػػػالـ دار ل الناشػػػػػر:  ػػػػػػ 515 ) ت ال زالػػػػػي
ل  1994 ػ  ػ 1414) ، 1ا ط  العمميا لكصبا دار:  الناشرا  الماورد ا الشافعي

3  /355 . 
ا كشػػاؼ القنػػاع ، منصػػور بػػف يػػونس بػػف  دريػػس البهػػوصي ،  271/  9 الم نػػي ل22)

 1412 ػلالناشر: دار الطكر لمطبالا والنشر، بيروت ،  نا النشر ) 1151)ت 
 .311/  3  ػل صحقيؽ : الؿ مصيمحي ومصططذ  الؿ ،
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 . 11/113المحمذ  ل22)
 . 119/ 2ا  حكاـ القرآف لمجصاص  11/113المحمذ  ل23)
 . 233آيا  البقرة  ورة ل23)
 . 585/ 7ال ني  ل22)
  بػػي ا لظػػـ ا مػػاـ مػػذ ب فػػي الهنديػػا الطصػػاوم ، 6/771حاشػػيا ابػػف لابػػديف  ل22)

  ػنا الطكػر دار الناشػر،  الهنػد لممػا  مف وجمالا نظاـ الشي ،  النعماف حنيطا
 . 253/  3ل ،  ـ1991 -  ػ1411)النشر

 ػػػ ت  912،  بػػو لبػػد ا محمػػد بػػف لبػػد الػػرحمف الم ربػػي )و  موا ػػب الجميػػؿ ل22)
،  211/  4ا 2 ػل ط 1398 ػ ل الناشر: دار الطكر ، بيروت  نا النشر )954

 . 119/ 2 حكاـ القرآف لمجصاص 
 . 233آيا  البقرة  ورة ل22)
 . 6 آيا الطالؽ ورة  ل22)
 بطػػاؿ بػػف الممػػؾ لبػػد بػػف  مػػؼ بػػف لمػػي الح ػػف  بػػو ا الب ػػار  صػػحيح شػػرح ل22)

  ػػ1423) ، ال ػعوديا ، الريػاضا  الرشػد مكصبػا:  النشػر دارا  القرطبػي بكػر ال
 . 549/  7،   برا يـ  بف  يا ر  صميـ   بو:  صحقيؽ،  2ل  ط  ـ2113 -

 . 119/ 2 حكاـ القرآف لمجصاص  ل22)
ا البحر الرا ؽ ، نجـ الديف بف  377/  12ا بدا   الصنا    16/  14المب وط  ل22)

 القدير فصح،  شرح  118/ 15،  2 ػ ل ط 971ػ ػ ت   926محمد الحنطي ، )و
ا  341/  3 الهنديػػػػػػا، الطصػػػػػػاوم   384/  5 لابػػػػػػديف ابػػػػػػف، حاشػػػػػػيا  342/  8

، بر اف الديف  بي الوفا   برا يـ بف ا ماـ شمس الػديف  بػي لبػد  صبصرة الحكاـ
ا محمػػػػد بػػػػف فرحػػػػوف اليعمػػػػر  ا دار الكصػػػػب العمميػػػػا ، بيػػػػروت ،  ػػػػنا النشػػػػر 

لال  الديف ال مريند  ، )ت صحطا الطقها   ا 347/  2ـ ل  2111 ػ ػ  1422)
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 ػػػ ػ  1415 ػػػ ل الناشػػر : دار الكصػػب العمميػػا ، بيػػػروت ،  ػػنا النشػػر ) 537
 . 46/  3ا 1ـ ل ط 1984

ل  ػػ 676 ػػ ت  631لنػوو  الدمشػقي )و،  بو زكريا بف شرؼ ا روضا الطالبيف ل23)
حاشػيا ا  321/  9ا 2 ػل ط 1415ر )، الناشر: المكصب ا  المي ،  نا النش

 ػميماف بػف لمػر بػف ، البجيرمي لمذ شرح منهل الطػالب )الصجريػد لنطػ  العبيػدل
 . 68/  4 ا صركيا،  الناشر المكصبا ا  المياا محمد البجيرمي

،  محمػػد بػػف مطمػػح المقد ػػي  بػػو  الطػػروع وصصػػحيح الطػػروعا  827/  7 والم نػػي ل23)
، صحقيػػؽ: 1ط ، ل1418 ا)بيػػروت  اصػػب العمميػػا ، دار النشػػر: دار الك لبػػد ا

ا نصاؼ لممرداو  ،  بو الح ف لمػي بػف  ، 4/575ا  بو الز را  حاـز القاضي
 ػػػ ل، الناشػػر: دار الصػػراث العربػػي ،  621 ػػػ  ػ ت  541 ػػميماف المػػرداو  ، )و

 . 6/433بيروت ، صحقيؽ: محمد حامد الطقي ، 
 النشػر دار،  الص ػولي ال ػالـ لبػد بػف لمػي الح ػف  بو ،الصحطا شرح في البهجا ل22)

 لبػػد محمػػد : صحقيػػؽ، 1ل ط ـ1998 ػػػ  ػػػ 1418) بيػػروت االعمميػػا الكصػػب دار:
،  ػيد  احمػد الػدردير  بػو البركػات ، الشػرح الكبيػر،  613/   1ا شا يف القادر

شػػػرح ميػػػارة ا  518/  2الناشػػر : دار الطكػػػر بيػػػروت ، صحقيػػػؽ : محمػػد لمػػػيش ،
 محمػػػد بػػػف  حمػػػد بػػػف محمػػػد المػػػالكي، دار النشػػػر: دار ،  بػػػي لبػػػد ا الطا ػػػي

: لبػػد المطيػػؼ  ، صحقيػػؽ1ط ، ل ـ2111 - ػػػ 1421 )بيػػروت االكصػػب العمميػػا 
 . 1/414ا ح ف لبد الرحمف

 . 16/  9شرح كصاب النيؿ  ل22)
 . 282 آيا البقرة  ورة ل22)
 صػػيد مكصبػػا االهيثمػػي  ػػميماف بػػف بكػػر  بػػي ا الم ػػند زوا ػػد فػػي المقصػػد غايػػا ل22)

 ل )و ػمـ لميػه ا صػمذ) النبػي  ف الحػارث بػف بالؿروم و  ، 276/  1ا  دالطوا
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، مجمػػ   ثقػػات ورجالػػه الكبيػػر فػػي الطبرانػػي روال،  لالشػػا د مػػ  بػػاليميف يضػػذ
 العزيػز لبػد بػف لعمػر لػامالً  كاف حكيـ بف رزيؽ  ف ا ورو  ) 235/ 4الزوا د 
  ف لمر  ليه فكصب حجازبال  ال واليميف الشا د  جد لـ  ني  ليه فكصب  يما لمذ
  بي  نف شرح المعبود لوف ا 274/  11ل ، ال نف الكبرم ال نا فإنه به ايض
 الكصػػػػب دار:  الناشػػػر،  الطيػػػػب  بػػػو آبػػػػاد  العظػػػيـ الحػػػػؽ شػػػمس محمػػػد ا داود

  لطيػػػػػا شػػػػرح الم يػػػػث فػػػػصح ػػػػػػ ا 1415 ،  ػػػػنا النشػػػػر 2ا ط  بيػػػػروت ا العمميػػػػا
 الكصػػب دار:  الناشػػرا  ال ػػ او  فالػػرحم لبػػد بػػف محمػػد الػػديف شػػمس ا الحػػديث
 . 343/  1ا   ػ1413،  نا 1ا ط  لبناف ا العمميا

 .6 ورة الن ا  آيا  ل22)
 . 16/  9شرح كصاب النيؿ  ل22)
/  4 ، لمماـ مالؾ بف انس االصػبحي ، دار صػادر ، بيػروت ، المدونا الكبرم ل22)

ا محمػد لرفػا الد ػػويي ،  حاشػيا الد ػػوييا  217/  7 ال رشػي، حاشػيا  396
 124/  4 ناشر : دار الطكر بيروت ا صحقيؽ :محمد لميش ،ال

دار النشػػر : دار ا  زكريػػا ا نصػػار ،  فػػي شػػرح روض الطالػػبا ػػنذ المطالػػب  ل22)
صحقيػػؽ : محمػػد  ، 1ـ ل ط  2111 ػ   ػ ػػ 1422ا )بيػػروت ا الكصػػب العمميػػا 

 . 445/  3ا  محمد صامر
 . 6/433 ا نصاؼ ، 4/575 الطروع صصحيح،  456/  3 القناع كشاؼ ل23)
 . 456/  3 القناع كشاؼ ل23)
/  2، بيروت ،  الطكر دارا ندل ي ،  حياف  بو العالما ، المحيط البحر صط ير ل22)

171 . 
 .  221 ورة  البقرة آيا  ل22)
 . 11آيا الن ا  ورة   ل22)
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 .  62/ 3صط ير القرطبي ل22)
الناشر ا  محمد بف لبد ا ا ندل ي ) ابف العربي ل ا حكاـ القرآف البف العربي ل22)

 314/  41 ار الكصب العمميا: دا
:  الناشػػرل   ػػػ 516 )ت الب ػػو  م ػػعود بػػف الح ػػيف محمػػد  بػػو ا الصنزيػػؿ معػػالـ ل22)

 لبػػد محمػد ل صحقيػػؽ : ـ 1997 ػػ  ػػػ 1417) ا 4اط  والصوزيػ  لمنشػػر طيبػا دار
 ا  255/  1ا  الحػػػػػرش م ػػػػػمـ  ػػػػػميمافا و  ضػػػػػميريا جمعػػػػػا لثمػػػػػافا  النمػػػػػر ا

 . 14/ 2 حكاـ القراف لمجصاص 
،  بػػو القا ػػـ المعجػػـ ا و ػػط ل  3679ريػػـ الحػػديث )2/1213 ػػنف ابػػف ماجػػه  ل22)

 ػػػ ل الناشػػر: دار الحػػرميف ،  361 ػػػ ت  261 ػػميماف بػػف احمػػد الطبرانػػي ) و
ريػػػـ  99 /5 ػػػػ ، صحقيػػػؽ : طػػػارؽ لػػػوض ا ،  1465القػػػا رة ،  ػػػنا النشػػػر :

 ل .4785الحديث ) 
 لػػفل 18/1/2) الصػػاري  فػػي ل ػػاكرو  رجػػه ابػػف  ، 353/  12المعجػػـ الكبيػػر  ل22)

 دينػار بػف لمػروحػدثنا   راج  بي بف  كيف حدثنا الضبي ييس بف الرحمف لبد
   ػػناد و ػػذا:  يمػػت  يػػاؿ ثػػـ فػػذكرل  النبػػي  لػػذ جػػا  رجػػالً   ف لمػػر ابػػف لػػف

 ويػػػاؿ.  الموضػػػولات يػػػرو :  فقػػػاؿ حبػػػاف ابػػػف اصهمػػػه  ػػػذا  ػػػكيف جػػػًدا ضػػػعيؼ
 ، منػػه شػػر  و مثمػه الضػػبي يػيس بػػف الػرحمف ولبػػد ،  الحػديث منكػػر:  الب ػار 

 بإ ػناد جػا  يػد لكػف،  وغيػرل زرلا  بو كذبه مصروؾ:  الصقريب في الحافظ:  ياؿ
 و بػػػول 36ريػػػـ 8  ) الحػػػوا ل يضػػػا  فػػػي الػػػدنيا  بػػػي ابػػػف فػػػروال ،  ػػػذا مػػػف  يػػػر

 ل ػػػػاكر وابػػػػف ببعضػػػػه،  ل 1/147/2) المنص بػػػػا الطوا ػػػػد فػػػػي المزكػػػػي   ػػػػحاؽ
 بعػػض لػػف دينػػار بػػف ا لبػػد لػػف  نػػيس بػػف بكػػر لػػف طػػرؽ مػػفل 11/444)

 لػػػه صػػػدوؽ  نػػػيس بػػػف بكػػػر فػػػإف ح ػػػف   ػػػناد و ػػػذا:  يمػػػت  النبػػػي  صػػػحاب
 ،والباطمػا الضػعيطا ا حاديث في النافما ، الحديث فثبت الحافظ ياؿ كما  غالط
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 لمػذ القارا صنبيه،  71/  1 لمصراث الصحابا دار : الناشر الحويني   حاؽ  بو
 . 194/  1لبانيا  ضعطه ما صقويا

، محمد بػف  بػرا يـ بػف المنػذر الني ػابور  ا النشػر : مؤ  ػا ال مػيل ا ا جماع  ل23)
 . 1/99، صحقيؽ : فؤاد لبد المنعـ ا 2ـ ،  ط  1987مصر ا 

 . 1/111مراصب ا جماع البف حـز  ل23)
 .  6 ورة الن ا  آيا  ل22)
مجمػػػ  الضػػػمانات ،  7/95ا نصػػػاؼ لممػػػرداو  ا  11/31المب ػػػوط لم ر  ػػػي  ل22)

،  المضػػيا  الػػدرار ا  8/348الحػػاو  الكبيػػر ا  3/567كشػػاؼ القنػػاع ا  2/853
 ػػ ل الناشػر : دار الجيػؿ ،  1251 ػػ ػ ت  1173محمػد بػف لمػي الشػوكاني)و 

 9، شػرح كصػاب النيػؿ  1/414ـ ل،  1988 ػػ ػ  1417بيػروت ،  ػنا النشػر ) 
 . 393/  5ا شرا   ا  الـ  23/

 .  6 ورة الن ا  آيا  ل22)
، محمػػػد بػػػف لمػػػي بػػػف محمػػػد الشػػػوكاني ، )و ال ػػػيؿ الجػػػرارا  11/251المحمػػػذ  ل22)

 ػػػػ ل الناشػػػر: دار الكصػػػب العمميػػػا ،بيػػػروت ،  ػػػنا النشػػػر  1251 ػػػػ ت  1173
الروضػػػػػا النديػػػػػا ا  3/23 ، صحقيػػػػػؽ : محمػػػػػود  بػػػػػرا يـ زايػػػػػد ا1 ػػػػػػل ،ط 1415)
1/68 . 

، محمػػػػػد ال طيػػػػػب م نػػػػػي المحصػػػػػاج  ا331/1 المهػػػػػذبا  4/61مجمػػػػػ  ا نهػػػػػر  ل22)
 كشػػػػػاؼ ، 4/461 الم نػػػػػي ا 166/2شػػػػػربيني ، الناشػػػػػر: دار الطكػػػػػر بيػػػػػروت ال

 . 351/  6ا شرا   ا  الـ  8/285المحمذ ا  432/3 القناع
 . 59 ا ورة النور آي ل22)
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 بػػف لمػي الػديف لػال  ا الصنزيػؿ معػاني فػي الصأويػؿ لبػاب الم ػمذ ال ػازف صط ػير ل22)
 ) بيػروت ا الطكر دار:  النشر دارا  بال ازف الشهير الب داد   برا يـ بف محمد

 . 89/  5ل  ـ 1979/  ػ 1399
 . 427/  1 العمما  ا  ما ا صالؼ ل22)
 . 427/  1 العمما  ا  ما ا صالؼا  293/  3الد ويي حاشيا ل23)
 . 454/  6 القناع كشاؼ ، 338/  3 المنهل لمذ الجمؿ حاشيا ل23)
 . 293/  3 الد ويي احاشي ل22)
يػػونس بػػف  دريػػس البهػػوصي ،  ، منصػػور بػػف الػػروض المربػػ ا  519/  4 الم نػػي ل22)

 ػ ل الناشر: مكصبا الرياض الحديثا ، الريػاض ،  ػنا  1151 ػ ػ ت  1111)و 
 . 2/228 ػ ل ، 1391النشر: ) 

ا دار الطكػػر ،  الحنطػػي العينػػي الػػديف بػػدر ، الب ػػار  صػػحيح شػػرح لمػػدة القػػار  ل22)
 . 239/  13بيروت ، 

 . 323/  11المحمذ  ل22)
 . 117/  2ياف لمطو ي الصب ، 351/  6شرا   ا  الـ  ل22)
لمػػػػػي بػػػػػف حجػػػػػر  بػػػػػو الطضػػػػػؿ  ف، احمػػػػػد بػػػػػ فػػػػػصح البػػػػػار ،  519/  4 الم نػػػػػي ل22)

: بيػػروت ، صحقيػػؽ ػػػ ل الناشػػر : دار المعرفػػا ،  852 ػػػ ت  737الع ػػقالني )و
 . 277/  5 محب الديف ال طيب

،  ػػنف الصرمػػذ  ، محمػػد بػػف  غريػػب صػػحيح ح ػػف حػػديث  ػػذا لي ػػذ  بػػو يػػاؿ ل22)
ريػـ   86/  4 ػ ل   214 ػ ػ ت  151ال ممي ، )و  لي ذ  بو لي ذ الصرمذ 

ل ا م ػػػػند 2671ريػػػػـ الحػػػػديث ) 369/  2ل ا  ػػػػنف  بػػػػي داود1583 الحػػػػديث )
ا  بػو بكػر احمػد بػف م ػند البػزارل ا 21157 ريػـ الحػديث )12/  5ا ماـ احمػد 

 ػػػ ل الناشػػر : مؤ  ػػا لمػػـو  292 ػػػ ػ  215لبػػد ال ػػالؽ البػػزار ) و فلمػػرو بػػ
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، صحقيػػػػؽ : محطػػػػوظ لبػػػػد  1ـ ل ا ط 1419وت ،  ػػػػنا النشػػػػر : )القػػػػرآف ا بيػػػػر 
 مػف الموطػأ فػي لمػا الصمهيػد ل ا4574ريـ الحػديث ) 154/  2الرحمف زيف ا ،

 لمػػذ وا كثػػروف ، بشػػير بػػف  ػػعيد   ػػنادل فػػيو  ا 142/ 16 وا  ػػانيد المعػػاني
البػػػدر  ، ضػػعطول ويػػػد  رطػػاة بػػف حجػػػاج و حمػػد داود  بػػي   ػػػناد وفػػي ، صضػػعيطه
 . 84/  9المنير

 .3/89ا وطار نيؿ م صصر االحبار ب صاف ا  الصرمذ  وصححه ال م ا روال ل22)
ػاػػلػػمطظ لػػم مـ اػػ صحيح  ل333) مػػ مـ بػػف اػػلػػحجاجػػ  ػػبػػو اػػلػػح ف اػػلػػقشير  مػػصطؽ لػػميه وػ

ل ا دار  حيا  الصراث العربي ، بيروت ، صحقيؽ  ػ 261 - 214) ، الني ابور 
 ا  المطرد  ا دب  ل ا 4696ث )ريـ الحدي 161/    5: محمد فؤاد لبد البايي ا 

 ا  البشا ر  دار:    الناشر  الجعطي  الب ار   لبد ا   بو    ماليؿ  بف  محمد
/   1  يلبد الباي  فؤاد  محمد:    حقيؽـل ص1989   ػ ػ  1419، )   3ا ط  بيروت
325 . 

ا شمس الديف محمد بف  بي العباس احمد بف حمزة بف اشهاب  نهايا المحصاج ل333)
دػػاػػرػػ اػػلػػطكر لػػمطبالػػا ،ػػ بػػيروػػتػػ ،ػػ  نا اػػلػػنشر   ػػػ لػػ 1114اػػلػػديػػف اػػلػػرمػػمي)ػػتػػ 

لمذ شرح المنهل ،  ميماف  حاشيا الجمؿ ، 347/  4ـ ل 1984 ػ ػ  1414)
 . 339/ 3  الجمؿ ، الناشر : دار الطكر بيروت ،

 .                                             56/ 3بدايا المجصهد ل332)
 . 519/  4الم ني  ل332)
 . 293/  3 الد وييحاشيا  ل332)
 . 339/  3 لمذ شرح المنهل حاشيا الجمؿ،  347/  4هايا المحصاجن ل332)
 القمـ رف  حديث مف الحكـ برازا  96/  8ا البحر الرا ؽ  4/61مجم  ا نهر  ل332)

 . 14/  1ال بكي الصقي ا
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 . 2/228الروض المرب   ل332)
 .152 ورة ا نعاـ آيا  ل332)
 الدمػشقي  لادؿ  ابػف  لمي  بف  لمر  حػطص   بو  ، الكصاب  لموـ  في  المباب ل332)

ل ـ  1998ػ    ػ  1419  )   بيروت،  العمميا  الكصب  دار:    النشر  دار،  لحنبميا
 394/   17،  معوض  محمد  لميو   الموجود  لبد   حمد  لادؿ:    صحقيؽ،  1ط
 :النشر  دار  الديف  شمسا    الشربيني   حمد  بف  محمد  ،  المنير  ال راج  صط ير . 

 . 721/  3،  بيروت ،  العمميا الكصب دار
 . 4/61مجم  ا نهر  ل333)
لبد ا بف محمود بف مودود  ،ال صيار لصعميؿ الم صارا ا 34/  2هدايا ال ل333)

ػ  ػ  1426  ) بيروت  ،دار النشر : دار الكصب العمميا ،  الموصمي الحنطي
ا  112/    2  ، صحقيؽ : لبد المطيؼ محمد لبد الرحمف،  3ل طـ 2115

 . 172/  7ا بدا   الصنا    96/  8البحر الرا ؽ 
 ا فريقيا  الشركا:    الناشر  الب داد   الديف  شهاب  الرحمف  لبد   رشاد ال الؾ، ل332)

 محمد  بف  يحيذ  المظطر  بو الوزير االعمما  ا  ما ا صالؼا 163/ 1المطبالا
ػ    ػ  1423  )   بيروت  ا   العمميا  الكصب  دار:    النشر  دارا    الشيباني   بيرة  بف

 . 426/  1 حمد يو ؼ ال يد:  صحقيؽ،  1ل ط  ـ 2112
 . 426/  1 العمما  ا  ما ا صالؼ ا 346/ 6الحاو  الكبير  ل332)
 311 ػ ت  223ا  برا يـ بف محمد بف مطمح الحنبمي  بو   حاؽ )و  المبدع ل332)

/   4    367/ 4   ػ ، 1411 ػ ل ،المكصب ا  المي ، بيروت ،  نا النشر : 
 . 426/  1 العمما  ا  ما ا صالؼا  212

 . 199/  2حمي ا ال را ر  بي جعطر ال 117/  2الصبياف لمطو ي  ل332)
 . 232/  3لم رشي  ميؿ م صصر شرح ل332)
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 ػ ػ ت  194امحمد بف   ماليؿ  بو لبد ا الب ار  ، ) و صحيح الب ار  ل332)
ـ ل صحقيؽ :  1987 ػ ل ، الناشر دار ابف كثير ، بيروت )  نا النشر  256

 ل . 2521ريـ الحديث ) 942/  2مصططذ ديب الب ا ا
 . 14/ 1 القمـ رف  حديث مف الحكـ  براز ل332)
 . 426/ 1ا صالؼ اال ما العمما   ل332)
 ا وليا   حميا ا   198/    7المنذر  البف  ا و طا   337/ 7مصنؼ لبد الرزاؽ  ل323)

 دار:    الناشرا   ا صبهاني  ا  لبد  بف   حمد  نعيـ   بو  ا ا صطيا   وطبقات
 . 72/  7 ػ ل ا  1415ا  نا النشر:)  4ا ط  بيروت ا العربي الكصاب

 . 415/   2مي ال صاؿ  بي جعطر الق ل323)
ا   445/ 3موا ب الجميؿ ا    255/ 1ا صالؼ الطقها   ا   567/ 3كشاؼ القناع  ل322)

ا  393/    5ا شرا   ا  الـ  285/ 8المحمذ ا     853/ 2مجم  الضمانات 
 . 23/ 9شرح كصاب النيؿ 

 . 6 ورة الن ا  آيا   ل322)
 . 2/349شرح ميارة  ل322)
 . 4/311 الم ني ل322)
   نادل  في  الزوا د  فيو   ل ،  2389ريـ الحديث )   798/   2 نف ابف ماجا  ل322)

ا و  رجه الطبراني  ضعيؼ  فا  ناد  كعب   والد  في  معروؼ  غير  و و  يحيذ
، ريػـ  293/   8ل ، وا و ط 654، ريـ الحديث ) 256/  24في الكبير 
 ل .8676الحديث )

 . 2/349شرح ميارة  ل322)
 . 4/412ل ،  21513 ا ثر) ـشيبا ريمصنؼ ابف  بي  ل322)
 . 4/299الم ني  ل322)
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 ابؽ نطس الصطحا .المصدر ال  ل323)
 . 8/311المحمذ ا  4/299الم ني  ل323)
 . 6 ورة الن ا  آيا  ل322)
 . 393/  3، شرح ميارة  56/ 3بدايا المجصهد ل322)
 . 84/ 3ا  لانا الطالبيف  2/216 في شرح روض الطالبا نذ المطالب  ل322)
 م صصر  لمذ  الزركشي  شرحا    8/    4، المبدع  27/    2المرب   ضالرو  ل322)

 المصر   الزركشي  ا  لبد  بف  محمد  ا  لبد   بي  الديف  شمسا    ال ريي
 االعمميا، بيروت ،   ن  الكصب  دار  : الناشرل     ػ772  ػ ت  ػ722  )و الحنبمي
 . 131/  2،   برا يـ  ميؿ المنعـ لبد: صحقيؽ ل ا ـ2112ػ  ػ1423 )النشر

 . 237/  1ا حاشيا ابف لابديف  171/  7بدا   الصنا    ل322)
 .  284/ 8المحمذ  ل322)
 . 237/ 2الروضاالنديا ل322)
 . 113/ 3لمطو ي فالصبيا ل322)
 . 53/  2صط ير اططيش  ل323)
 . 56/ 3بدايا المجصهد ل323)
  .6 ورة الن ا  آيا  ل322)
،  بو زكريا يحيذ بف   شرح النوو  لمذ صحيح م مـا  1/545 ضوا  البياف  ل322)

 ػػ لػ اػلػناشر :ػػ دػاػرػ  ػحػػيا   676 ػػ تػ  631شرؼػ بػف مػر ػ  اػلػػنووػ ػ ،ػ )ػوػ 
 . 12/191ا 2ط  ػ ل 1393الصراث العربي ، بيروت ،  نا النشر )

 . 56/ 3بدايا المجصهد ل322)
 . 2 ورة الن ا  آيا  ل322)
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  بو  ا لو ي  محمود  ا   المثاني  وال ب   العظيـ  القرآف  صط ير  في  المعاني  روح ل322)
 ا 216/ 4ا بيروت ا العربي الصراث  حيا  دار:  الناشرا الطضؿ

 .6 ورة الن ا  آيا  ل322)
 . 91/  8البحر الرا ؽ  ل322)
 . 1/184 حكاـ القراف لمجصاص  ل322)
ل 2111ريـ الحديث )  745/   2مصطؽ لميه والمطظ لمب ار  ا صحيح الب ار   ل323)

 ل .949ريـ الحديث ) 313/ 1ا صحيح م مـ 
 . 12/191شرح النوو  لمذ صحيح م مـ  ل323)
 .6 ورة الن ا  آيا  ل322)
محمد بف لمر بف الح يف الراز  الشافعي المعروؼ  ا   الراز صط ير الط ر  ل322)

العربي دار  حيا  الصراث  : دار النشر ، ر الديف بالط ر الراز   بو لبد ا ف 
 محمد  ، القرآف صأويؿ في البياف جام  ، 37/  5ا صط ير القرطبي  492/ 9، 
ػ   224)و  ،  الطبر   جعطر   بو  ،  اآلممي  غالب  بف  كثير  بف  يزيد  بف  جرير  بف
 1421  ، ) 1ط  الر الا  مؤ  اا  شاكر  محمد   حمد:    المحقؽل     ػ  311ت
 صط ير ، 233/    1  جزم  البف  الصنزيؿ  لعموـ  الص هيؿا    7/    2  ل   ـ  2111ػ   ػ

/   1  ال ازف  صط ير ، 148/   2،  بيروت  ا   الطكر  دار  ا   البيضاو  ، البيضاو 
 الرياض ا الرشد مكصبا ا الصنعاني  ماـ بف الرزاؽ لبد االقرآف صط ير ا 487
 .  146/   1ا    محمد  م مـ  مصططذ.  د:    صحقيؽ ػ ،  1411ا  نا 1ا ط
  بشير ا زدػ  بف   ميماف  بػف  مقاصؿ  الح ف   بو  ، ميماف  بف  مقاصؿ  يرصط 

،  1ل ط ـ  2113ػ   ػ  1424)   بيروت  ا   العمميا  الكصب  دار  ا   البم ي  بالوال 
 بف    ماليؿ  الطدا    بو  ،العظيـ  القرآف  صط يرا    215/    1فريد   حمد:    صحقيؽ
 لطبعاا ا الطكر  دار:    الناشر ل  ػ774  ت)   الدمشقي  يكثير القرش  بف  لمر
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 شرح،   559/    1ا   ح ف  محمود:    المحقؽل    ـ1994ػ  ػ1414)   الجديدة
 . 22/  4صط ير ابف  بي حاصـ  184/ 8 الب ار  صحيح

 . 565/ 8ا  ضوا  البياف 7/193بدا   الصنا    ل322)
 . 391/  2شرح ميارة  ل322)
، المجموع شرح المهذب ، 339/    6ا الحاو  الكبير  71/    3 لانا الطالبيف  ل322)

 ػ ل،الناشر دار  676 ػ ػ ت  631ف شرؼ النوو  الدمشقي )و بو زكريا ب
 .  366/  13ـل   1997الطكر لمطبالا والنشر، بيروت  نا النشر: )

 . 188/ 6 الكصاب لموـ في المباب ل322)
 الكصب  دار  ا   الديف  شمسا    الشربيني   حمد  بف  محمد  ا   المنير  ال راج  صط ير ل322)

 .221/ 1ا بيروت ا العمميا
  بو  ، الطصاوم  في  النصؼ،  421/    2، الجو رة النيرة  251/   5البحر الرا ؽ  ل322)

ػ    ػ1414  )   بيروت  ا   الر الا  مؤ  ا،  ال  د   الح يف  بف  لمي  الح ف
 . 748/ 2، النا ي الديف صالح:  المحقؽ ل ـ1984

ل  ػ 897ـ العبدر   بو لبد ا ) ، محمد بف يو ؼ  بي القا  الصاج وا كميؿ ل323)
ا   396/    6  ، 2 ػ ، ط 1398،  نا النشر  الناشر: دار الطكر، بيروت

لػػناشر :ػػ دػػاػػرػػ اػػلػػطكر بػػيروػػتػػ ا اػػ مػػحمد لػػرفػػا اػػلػػد ويػػي ،ػػ اػػ حػػاشيا اػػلػػد ويػػي
 7احاشيا الصاو   362/   5ا الطواكه لدوراني 74/  8: محمد لميش ،صحقيؽ

 . 2/212بدايا المجصهد   ا  344/ 
 . 54/ 2 اططيش صط ير ل323)
 . 117/  3الصبياف لمطو ي  ل322)
 . 36/  5ي صط ير القرطب ل322)
 . 6 ورة  الن ا  آيا  ل322)
 . 2/353شرح ميارة  ل322)
   61/ 5الهنديا  مالطصاو  ل322)
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 . 72/  2البهجا في شرح الصحطا  ل322)
 . 331/ 1، المهذب  339/ 6الحاو  الكبير ل322)
 . 445/  3ا كشاؼ القناع  515/  4الم ني  ل322)
 . 8/285المحمذ  ل323)
 . 6 ورة الن ا  آيا  ل323)
 . 2/353شرح ميارة ا   515/  4الم ني  ل322)
 . 8/286مذ المح ل322)
   . 256آيا  البقرة ورة  ل322)
 . 7آيا  الحجرات  ورة ل322)
 . 97آيا   ود ورة  ل322)
 . 8/286المحمذ  ل322)
 . 1/545 ضوا  البياف ،  285 /8المحمذ  ل322)
 . 6 ورة الن ا  آيا  ل322)
 . 191/ 1صط ير آيات ا حكاـ  ل323)
 . 6 ورة  الن ا  آيا  ل323)
 .  141/  8 الم ني ل322)
 . 221آيا البقرة ورة  ل322)
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ABSTRACT 
The present study deals with the importance of using 

storytelling as a new technique in language teaching . English 
language learners  faced many problems in learning vocabulary 
since  they have to memorize a large number of  vocabulary day 
by day . So , this study aims at helping students to improve their 
vocabulary learning and retention skills .Besides ,it has an 
important role in  increasing the student's level of motivation , 
interest , enjoyment and pleasure towards vocabulary learning by 
offering meaningful and rich input . Thus, a test has been given 
to thirty  Iraqi EFL students and their responses  have been 
analyzed .Test validity and test reliability are the main 
procedures of the test .Their responses have shown that the using 
of the storytelling has an important role in developing and 
retrieving the vocabulary  .However,it is hoped that this new 
technique can reduce the problems of the EFL in learning 
vocabulary. 
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Section One 
1.1  The problem of the study :

 

Vocabulary is central to language and very important  in 
language learning. It is unacceptable to understand a written text 
without knowing the vocabularies it consists. Therefore , Schmitt 
(1997:203) says that “vocabulary learning strategies are the 
processes by which information is obtained, stored, retrieved and 
used ”. 

The problem of this study is that many learners of English 
as a foreign language (EFL) have difficulties in retrieving the 
vocabulary and the vocabulary learning through rote 
memorization results in poor performance in the communicative 
use of previously learned vocabulary. 
1.2   Aims of the study :

 

It aims at : 
1.discovering young learners' attitudes towards vocabulary 

learning through storytelling activities. 
2.showing the role of  storytelling activity as a way for students 

to learn and develop an understanding of themselves and 
others through their life stories. So, stories are the most 
valuable resources that teachers have and they propose 
students a world of supported meaning that they can relate to. 

1.3  Hypotheses:

  
It is hypothesized that: 
1- Using storytelling technique as a means for acquiring 

vocabulary can help students to enhance their vocabulary 
knowledge and help to memorize it when needed. 

2- Using storytelling by teachers in classroom brings out 
significant difference  in language learning (i.e. vocabulary 
learning) as compared to a situation where no storytelling is 
used. So ,there is significant difference between the control 
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group and the experimental group in acquiring vocabulary 
correctly by using storytelling as a means of learning . 

1.4   Limits of the study:

 

1- The study is limited to the first year students of English  
department, at College of Education for Women –University 
of Tikrit  for the academic year (2009 – 2010) . 

2- It is concerned specifically with  the effect of using 
storytelling on the acquisition of vocabulary by Students of 
English . 

1.5  Value of the study :

 

For a teacher , storytelling is important because of its 
effectiveness in fostering a relaxed and intimate atmosphere in 
the classroom. So, teachers can hold the attention of their 
classroom and teach not only the art of storytelling, but also the 
information of core subjects using stories. This teaching method 
brings fun into learning for today's video generation. 

For students , they can increase their skills in both 
speaking and listening, as well as writing , and they can more 
easily retain the information found in the contents of a story 
especially vocabulary.  
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Section Two

 

Theoretical Background

 

2.1 The Technique of  Storytelling

  

It is very difficult to determine the exact time of starting 
the storytelling , since , there is no specific time of its beginning . 
It is used primarily as paintings , pictures for tales which describe 
the events and things of that time and gradually these stories will 
be used to create tales and to make sense of the world . However 
, stories are an inherent part of communication which are used as 
a way of sharing and explaining ourselves to other people as well 
as educate others who have less experience . Hence , It is a skill 
that can be developed and used in improving the language 
teaching . 

Records of storytelling have been found in many ancient 
cultures and languages. For example , the Celtic bards of old 
used storytelling as a way of making  sense of their origins , a 
way to build a common history . They would chronicle events 
through poetic narration , epic tales that are presented in folklore 
and legend till this day .        (Davies , 2007 :3 ) 

In addition , Pellowski (1991:15) illustrates the major 
points of the  importance of storytelling  as follows : 
1. It grows from the playful elements of human nature and 

satisfies a need for self - entertainment . 
2. It can be used to clarify the environments around us since , 

we are humans, we need to make sense of things in order to 
find the reason behind evolution . 

3. It is used as a means to explain the supernatural forces which 
are believed to be found in the world at that time in order to 
satisfy religious beliefs . 

4. It can achieve an aesthetic need for beauty , form and 
regularity through expressive music and language . 
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Furthermore , the following reasons can stand for 

regarding storytelling as an important strategy  for any 
curriculum : 
1. It helps in the development of students’ ability to interpret 

and understand actions beyond their immediate experience . 
2. It is a medium of shared experiences , social and 

interpersonal development . 
3. It is the natural way to introduce students to the wonderful 

world of books and reading . This reading will enable them to 
create his/her own stories and learn how to communicate his 
/her thoughts individually and groups . 

(Davies , 2007 : 5-7) 
2.2  The Concept of Storytelling

 

Storytelling is as old as the history of human being and has 
been used since the early ages of education starting by mothers 
and by all kinds of educators . Delette (1997:  10 ) defines it as  “ 
the oral interpretation of a story , during which the storyteller 
invites the listeners to create meaning through conversation and 
imagination " .In addition ,Mcdrury and Alterio (2002 : 31) 
define storytelling as “ a uniquely human experience that enable 
us to convey , through the language of words , aspects of 
ourselves and others , and the world real or imagined , that we 
inhabit  ". 

In this regard , parkin (1998 : 1) emphasizes that there are 
some characteristics can be used as methods for communication 
and teaching . For example , as stories , metaphors , myths , 
legends , similes and analogies …. etc . Thus , storytelling can be 
used as a teaching process and practiced in the class . One can 
summarize all these definitions in the following words  
:storytelling is the sharing of ideas and experiences through 
words and actions to communicate and make meaning about our 
lives and the lives of others . 
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2.3  why are Stories told ?

 

The reason behind telling a story is to give information 
about  characters experiencing a particular series of facts and 
working towards an agreeable end.In this respect ,Pagano (1991 
:197 ) states that  when we teach we tell stories about the world . 
Some stories are scientific , historical , philosophical and so on 
so , from this opinion , teachers should encourage their students 
to tell stories about events they have experienced and to make 
interaction between stories of the world and their own stories . 
Storytelling is an ideal learning tool for expressing cultural 
realities . 

In general , many educators make storytelling as a 
narrative approach to curriculum development . This approach 
depends on a set of guiding principles . These are context , 
construction , collaboration and conversation . Context relates to 
the physical , Cultural , social and Political aspects involved in 
stories . The construction of knowledge is the result of their 
active participation  in a storytelling process . While 
collaboration includes the relationships that are developed 
between tellers and listeners . Conversation is the means by 
which tellers  engage in reflective   dialogue .             (Mcdrury 
and Alterio ,2002:35) 

Besides , stories play a significant roles in teaching and 
learning . Teachers tell stories to students for many reasons : to 
present new material in interesting ways , to share practice 
experiences and to reveal aspects of themselves . They should 
also encourage students to tell stories about their special events .                                                                                               
(Ibid . :37) 
2.4 How are Stories told  ? 

 
Educators help students to tell practice- related stories and 

they discover how students tell and process their stories . So , 
there are three characteristics contribute to the storytelling 
process as follows :- 
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2.4.1  Setting 

 

There are two settings . Happening settings where events 
take place, and telling setting where stories are told about these 
events . Telling settings may be informal or formal . Informal 
storytelling happens when there is a story to tell , a willing 
listener (s) and a suitable physical place . In this setting , 
responses want to be variable and frequently  result in listeners 
sharing their own stories . While formal storytelling is a 
conducive one to promoting dialogue , valuing affective 
responses and providing opportunities to practice . Listeners play 
a key role in these processes . Hence , in order to increase 
learning from stories , it is necessary to emphasize particularly on 
the learning process by placing storytelling in formal setting . 

(Mcdrury and Alterio ,2002:50-51) 
2.4.2 Listeners :

  

Listeners can form the storytelling process and influence 
outcomes by listening to stories and engaging tellers in reflective 
dialogue . They play a notable role during dialogue by 
influencing , through reflective questioning and other aspects are 
taken place . 

Dialogue includes two ways : response discourse and 
response story . Listeners engage in response discourse , which 
helps the tellers discovers there experience in depth  .This case 
happens when listeners stay focused on the original story ; 
dialogue deals with elements of the practice experience being 
related . While , the response story discovers a theme from the 
original story by exploring a similar event .                                       
(Ibid . : 52 ) 
2.4.3  Story

 

Stories occur primarily because tellers want to share 
particular events or situations that lend themselves to such telling 
. For instance , spontaneous storytelling , closely link in time to 
practice settings , usually has a strong affective motivating force . 
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Another example is predetermined storytelling , where the teller 
has considered the event in a pre story  reflective form and tends 
to discover it further . 

In contrast , there are stories depend on curiosity that leads 
to a telling , may be un answered  questions relating to 
knowledge and skills , or involving interpersonal dynamics . 
Some stories are re-told many times to different listeners for a 
variety of reasons - with each re-telling , new learning can occur . 
This is particularly likely when tellers make conscious choices 
about how they tell their stories .       (Ibid . : 55) 
2.5  Vocabulary

 

There are some definition of vocabulary . According to 
Webster Dictionary               ( 1935 :1073)  ,vocabulary is : " A 
list or collection of words usually alphabetically arranged and 
explained or lexicon , stock of words use in language or by class , 
individual , etc " .   Also , Hatch and Brown (1995 : 1) define 
vocabulary as a list or set of words for a particular language 
which can be used by individual speakers of language . 

Gradullay, Vocabulary plays an important role because it 
appears in every language   skills . Vocabulary building is really 
important in any language learning . Pyles and Algeo (1997 :159 
) state that "vocabulary is the focus of language . It is in words 
that sound and meaning interlock to allow us to communicate 
with one another , and it is a word that we arrange together to 
make sentence ,conversations , and discourse of all kinds" . 

The mastery of vocabulary is particularly important for 
people who study English as  a foreign language . Thus ,the 
students should master the fundamental grammatical patterns of a 
language, then they should master the vocabulary that they need . 
Nobody ever  learns all the words in any language . We know 
and use the words that fit our particular purposes and learn new 
words as long as we live . 
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So, everybody who learns a language as a foreign language 
is liked to know and master the Vocabulary to improve the 
language skills . 
2.5.1   Types of Vocabulary

 

Vocabulary can be classified into the following types :- 
a) Receptive vocabulary : it means that a learner can know and 

recognize the word when it is heard , and of what 
grammatical pattern the word will occur  . In this type , they 
can distinguish the word from another word with a similar 
form . 

b) Productive vocabulary : it means that how the learner can 
pronounce the word , how to write and spell it , and how to 
use it in grammatical pattern a long with the word which 
usually collocates with it .                        (Nation , 1990 :29 ) 

Also, Aeborsold and Field (1977:139 ) divide vocabulary 
into two terms as follows: 
1. Active vocabulary : in this type , the learner can use the 

words in speaking or writing and it is also called productive 
vocabulary . In fact , it is more difficult to put into practice . 
It means that the students should know how to pronounce the 
words well, they should use the grammar of the target 
language, they should also understand the connotation 
meaning of the words .  

2. Passive vocabulary : in this type , the students are able to 
recognize the word but they are not able to produce it . It can 
be understood in the context of reading or listening and also 
called receptive  vocabulary . At beginner and elementary 
levels most words are active . while , at more advance levels 
some words are active and some words will belong to the 
students’ passive vocabulary . 

From above explanation, every  expert in every book is 
different in classifying the types of vocabulary , because every 
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person has different ideas and opinions . One can say that 
vocabulary is of two kinds function and content words. 
2.5.2   Storytelling and Vocabulary Learning :

 

Learning and recalling vocabulary items have always been 
problematic especially for learners in teaching and learning 
process . For that reason the teacher can use storytelling activities 
in classroom settings in order to foster the success of vocabulary 
learning and retrieving . 

Cameron (2001 : 84 ) classifies vocabulary learning into 
five steps as below : 

 

Having sources for encountering new words , 

 

Getting a clear image where visual or auditory or both , for 
the forms of new words , 

 

Learning the meaning of the words, 

 

Making a strong memory connection between the forms and 
meaning of the words , 

 
Using the words. By this way new word is learnt or 
remembered  .So storytelling activities have a regular 
repetition style while presentation of the story , retelling the 
story , and in all kinds of storytelling activities . 

Storytelling gives an opportunity for students to expand 
their vocabulary as they decode the meaning of words , focused 
on the context of the story they hear or read . Also listening to 
stories improves students’ understanding of grammar and literary 
devices as they see them within a story .(wojciechowicz ,2003 :6) 

Nation (1990:51) has listed basic techniques by which 
teachers can explain the meanings of new words , all of which can 
be used in  classrooms by demonstration or pictures 

 
Using an object  

 
Using a cut of figure  

 
Using gesture  

 
Performing an action  
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Photographs  

 

Drawing or diagrams on the board  

 

Pictures from books  
The list above seems to tell storyteller actions during a 

presentation . New word is put in a meaningful context by the 
storytelling activities . According to that , storytelling activities is 
useful for learning and retrieving the vocabulary items , and it is 
definitely an enjoyable teaching tool . In this case the students 
will have a sense of achievement which will develop motivation 
for further learning . So, this study implements storytelling 
activities and expect valuable contributions to vocabulary 
learning process and retention of young learners in EFL classes . 
2.6  Introducing the storytellers to the Class

 

2.6.1 The Path of the Storyteller :

 

We can see the benefits of using storytelling in the 
classroom , we can know what it’s about and how it can be used . 
There are many ways that the storyteller can follow in order to 
make this process easy and enjoyable : 
1)  Choosing a tale :

 

The storyteller may prefer the option of finding a tale  . 
Some storytellers prefer to adapt other people’s stories . The 
same story can be told by ten storytellers and it will be different 
at each time . Storytellers  should choose the right tale , it can 
take time to find what they are looking for . It must connect with 
the storyteller . The best advice for any storyteller is to enjoy the 
tale . 

Moreover , storytellers should know their audience , their 
interests , attention span , likes , dislikes , previous experience 
with stories , level of literacy etc . They also should interest in 
the kind of story such as , fairy tales . These tales embrace light 
and darkness , they touch universal fears , hopes and aspirations . 
people enjoy the tradition and romance of fairy tales ; they 
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(especially children ) enjoy hearing kings and queens , dragons 
and witches . Storytellers should also pick stories that make sense 
and have a satisfying ending . They should search for interesting 
characters that students can identify with and plots that are 
exciting . Every storyteller has a different voice . Their audience 
sometimes need to listen to audio tapes of stories .             
(Davies, 2007:9-12) 
2)  Creating a tale :

 

There are many characteristics in creating storyteller’s own 
tale to tell . At the beginning , that tale is original , it may have 
elements of other stories , and it has never been heard or read 
before . Storyteller is the master of the tale who provides 
confidence and control . He / She can be flexible with the plot 
and characters . When he /she writes his / her own tale , he  /she 
can tailor it to suit his /her requirements ; rather than spending  
time searching for the perfect tale to do what he/she wants to 
fulfill his /her needs . Storyteller uses three types of language 
description , action and emotion . Description sets  the scene 
action gets the story moving and emotion adds color and depth. 
Storyteller also works in pictures , so putting a story together 
based on pictures , paintings or photographs is a good way of 
thinking visually .                                                  (Ibid . :13-15) 
2.6.2 The Teacher as A Storyteller in the Classroom

 
Storytelling is considered as a means of communication 

between the teller and the listener . Also , it has the potential to 
become a valuable educational tool for students when taught in 
an effective manner . A storyteller need not be a "performer" ,but 
rather a person who has good memory and listening skills , who 
likes the story chosen for telling , and who knows the story so 
well(Scott ,1985 : 3). 

For a teacher who wants to become a storyteller , it is best 
to being by choosing a simple story with only a few characters 
and an un complicated plot . The story should have action , the 
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plot must understandable to the listeners and the events of the 
story should have a climax that leads to a conclusion . Beside, in 
a classroom environment  the teacher as a storyteller relies on 
students’ background knowledge to practice and comprehend . 
They can ask students to imagine the setting , events , or the 
meanings of the words used in the story . They will create their 
personal images in their mind related to their experiences and 
relied to their background information .   

(Roney,1996:4)       
The first thing that the teller does in the class is to ask his / 

her students what they think storytelling is . Most students 
believe that storytelling has something to do with reading or 
writing stories . Some others think it’s all about acting , but it’s a 
combination of using the right words and movements to create 
the desired effect . From my point of view , I prefer to think of 
storytelling as a form of engagement . It’s how to  use words to 
deliver a message and connect with your audience . Making it 
real for them is the most important thing .  (Ibid.) 

In addition ,telling stories requires great skills for the 
storytellers . So , there are advantages  and disadvantages of both 
reading a story a loud and telling a   story . In reading a story , 
everything is provider . There is no trouble with the plot or the 
sentences . The storyteller uses the written form as a guide . 
While telling story will bring better relation with the listeners . It 
will provide a good interaction between the teacher and students 
and let the process to be in a natural way . According to Wright 
(1995 : 32) , it is often easier to understand the story when it is 
told instead of read . The teacher can respond to students’ lack of 
comprehension , their enjoyment . While telling the story the 
teacher can use the body language more effectively to foster the 
meaning . 
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Brewster , Ellis and Girard (2002: 22) describe the 
techniques which could be used by the teachers when using 
storytelling in classroom as follows: 

 

Start with short stories which do not challenge the students’ 
concentration. 

 

Make sure that everyone in the class can see you and hear 
your voice easily. 

 

Read or tell slowly and clearly . Give enough time to 
understand , ask questions and make comments . 

 

Encourage the students to participate , by repeating the key 
vocabulary items and phrases . 

 

Using the gestures , mine ,and facial Expressions to help 
convey the meaning . 

 

Vary the tone and volume of your voice in order to give the 
meaning you intended to tell . 
According to the information above , using storytelling 
activities with learners offers many opportunities for teaching 
and learning in ELT classes. 

Also , the teller begins by clarifying that in storytelling we 
make up stories in our heads . We see these stories and watch 
them develop like we would watch a film at the cinema . Then , 
the teller asks the class what kind of stories they like to make up . 
For example , he/she starts to tell a story about a queen by asking 
them questions , what does a queen do ? where does she live ? 
what does she wear ?these are  prompts to his/her story which 
encourage the class to build up a picture of the main character .                                             
(Pellowksi , 1991:48) 

Besides , the best introduction to storytelling is the story . 
Thus , being by setting the scene , asking questions to get the 
class thinking visually and then present the tale . Watch the 
audience . Make a mental note of any areas where expressions 
and eye contact vary . As a storyteller you have to learn to release 
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the control on your story , and the outcomes you expect to 
achieve . Storytelling is about personal experience , it’s about 
making it real for the individual and each person young or old 
bring different things to the tale .                                 (Ibid.) 

Accordingly , storyteller can use stories to engage , 
educate and entertain . Most of stories should be used to open the 
doors of creativity and add colour and texture to the life . 
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Section Three

 

Procedures of the Study

 

3.1    Introduction : 
This section attempts to test the hypotheses which 

concerned with how the teacher (as a storyteller) can use the 
storytelling technique in helping the students to  acquire and 
enhance their vocabulary knowledge and retrieve when needed. 
For this reason, the researcher uses different stories which are 
related to real life situations in order to achieve the aim of a 
acquiring new vocabulary by the learners. 

However, this section deals with the practical procedure of 
the current study which includes: the sample selection 
procedure,the scoring scheme, test validity, test reliability, test 
administration and statistical methods. 
3.2   The sample selection procedure:

 
To achieve the aims of this study, the sample is the first 

year students of English department at College of Education for 
Women in the academic year 2009-2010. 

The sample consists of (30) students. The class is an 
already existing group of students so no random selection is 
occurred. All of the students have participated in the study, they 
are 20-21 years old. 

So, an experiment has been designed to achieve the aims 
of the study and to verify its hypotheses . The researcher has used 
two groups of 15 students and divided them into a control group 
and an experimental group. Both groups are in the same age and 
their  mother tongue  language is Arabic language. Thus, they are 
considered as foreigners because they learn English as a foreign . 
The control group has given a lecture in brief  about the 
storytelling, its uses and how the teacher can use it in the class as 
a new technique to communicate with the students. And then the 
researcher has applied the test on them directly. But the 
experimental group has given a lecture about  this subject in 
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detail and become aware of it. After that ,the same test is applied  
on   the students  and followed the same procedures in writing the 
short story. 
3.3   Procedures

 

In order to achieve the aims of the study,  the researcher 
emphasizes on how the teacher (as a storyteller) can use the 
storytelling activity to make the students acquire new vocabulary 
from stories related to real life situation and they are familiar for 
them. The test has been applied on the control and experimental 
groups of the first year College students for two hours in the 
second week and the period of  applying storytelling lasts  two 
weeks. In the first week , two lectures are given to the students ( 
control group ) to teach them briefly the subject of storytelling . 
While, four lectures are given to  the students (experimental 
group ) to teach them in detail the importance of storytelling, 
what is meant by storytelling and how they can use stories in 
class as a device for their learning. 

Firstly, the selected material of the study has taken from a 
book which is entitled "storytelling in the classroom"  in which 
one of the  narrative stories has chosen  which is called "The 
king's cloak". It is chosen because of its  simplicity  and 
familiarity  for the students at the first time of reading, but when 
the story reaches to its end ,it becomes difficult since  it contains 
many difficult and new vocabulary which are not heard 
previously in their studying . So, they feel very pleasure and get 
benefit from this story. When the story is told and acted to the  
students by the researcher , the words and phrases are selected  
and specified  according to their simplicity and difficulty as well 
as they are chosen from different paragraphs of the story: its 
beginning, plot, the end . The participants (as foreigners) are still 
influenced by their native language. Thus, this problem affects  
their understanding and analyzing   the  main features of the 
story. For this reason, the target vocabulary items are reinforced  
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by conducting the students such  activities like: retelling the 
story, asking comprehension question, total physical response 
activities, role playing and picture reading. 

It is important to mention that before reading the story, the 
teller (the researcher herself) shows some pictures of the story to 
the class and asks them to guess what may be the story is about, 
who are the main characters. Using the pictures in the book, the 
story is read and told to the students by using mimes, gestures 
and facial expression . The students are asked to  participate to 
the actions during the presentation of the story by making some 
movements which related to the subject of the story. Moreover, 
the story is retold by the teller (researcher) with the students 
together. She  shows pictures of some scenes of the story and  the 
students are asked to retell it. They have asked some questions 
about the story such as "Who is the king ? ” " What is the 
character of the king ?” . After telling  the action of the story 
,phrases and expressions which are used in the studying of the 
story are written on the blackboard in order to measure how the  
students can learn and acquire these vocabularies. Sometimes, the 
students  are asked   about their meanings and some strange 
vocabulary are given their meanings. 

Then,  each group of the students in the class are divided 
into two groups and asks them to retell the story from their own 
style and explain their ideas about the characters of the story. 
After that, they have discussed their opinions together.Here ,the  
repetition process is very important in telling the story  to help 
the students  who miss  some different parts of the story. Also, 
there is a   variety of  the tone and the volume of teller's  voice 
for each character in order to give the intended meaning and 
make the story interesting and enjoyable for the students. At the 
end of the lesson, the  students  are asked to role play and act 
some scenes from the story using the masks of the characters, 
their clothes, their styles, ...etc . 
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Throughout this application ,the participants are given a 
test at the end of second week to assess their learning and recall  
the vocabulary items presented. This test consists  of the same 
vocabulary items that the students have been taken during the 
learning period. The test consists of one question which included  
45 vocabulary items (words and phrases) which are chosen from 
the same story "The king's cloak”. The researcher asks the 
student as storyteller to write a short story having the same title 
"The king's cloak ” by using the same vocabulary items which 
are taken in the period of learning . The time which is given to 
the students of each group to  answer this question is about two 
hours. The  students are asked  to write their answers on paper 
sheets . After that ,  the students' papers are collected and 
checked according to their style and understanding of the actions 
of the story . So, the purpose of this test is to measure and assess 
the student’s ability as tellers to retell the story in another time 
and to measure their mastery of acquiring and learning variety of 
vocabularies in the target language by using storytelling as a new 
technique in the class . 
3.4 The Scoring Scheme :

 

The students’ responses are corrected by the researcher 
herself , they are either correct or incorrect . When the testee has 
used the word or phrase in its right order according to the actions 
of the story , this word or phrase has scored one mark (i.e. correct 
response) . But , when the response is incorrect , the word has 
scored zero (i.e. wrong use of the word ) . There are no biased 
scores . When a word or phrase is left (i.e. the testee has not used 
it in the test or in her  writing the story ) , it is counted incorrect 
and  it is scored zero . So , the total marks of the test are (45) . 
3.5 Test Validity

 

There are three important characteristics of a good test 
which are : validity , reliability and practicality .The present 
study is concerned with validity and reliability for her importance 
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in this study.Content validity of the test has   been submitted to 
the note and correction of the jury members . 

Harrison (1983 : 11) defines the validity of the test as “ the 
extent to which the test measures what it is intended to measure 
”. There are different types of validity , the most prominent of 
them are face validity and content validity . Face validity is 
emphasized  on what teachers and students think of the test . The 
best way to discover face validity is to expose the test to a jury of 
specialists . While content validity is based on the objective of 
the course taught . 

Also , Heaton (1975:154) says that content validity deals 
with “ an important analysis of the language being test and of the 
particular course objectives ”. The test should include samples of 
the course , the relationship between the test items and the course 
objectives always being apparent . 

In order to achieve the test validity , it is given to  the jury 
of experts in English department . They are asked to study the 
test to add , modify , or change anything they consider necessary 
. However,  certain suggestions and modifications have been 
made by the jury on the test , which are taken into consideration . 
All the members have agreed that the test is suitable for assessing 
the storytelling as a technique and it can be used in the class by 
the teacher  to acquire different vocabulary . 
The jury of experts are as follows :

 
1.Dr. Madeha S. Salah          Assist . prof .College of  Education 

/University of Tikrit 
2.M.A Shrooq A. Ali              Instructor    College of Arts 

/University of Baghdad 
3.M.A Zaineb   A.  Ali            Instructor    College of Arts 

/University of Tikrit 
4. M.A Hadeel K. Ali Assist. Instr .   College of  Education 

/University of Tikrit 
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5.M.A Abdalmonaam K. Ali   Assist. Instr . College of  
Education for Women / 

University of Tikrit 
6.M.A Hanan K. Omer     Assist. Instr . College of  Education for 

Women  / 
University of Tikrit 
7.M.A Yasser M. Salah  Assist. Instr   . College of  Education for 

Women / 
University of Tikrit 
8. M.A Hadeel K. Ali Assist. Instr .   College of  Education  / 

University of Tikrit 
3.6 Test Reliability

 

Harrison (1983 : 11) defines reliability as “ the consistency 
with which a test measures the same thing all the time ” . 
Therefore , reliability consists of three aspects : the place in 
which the test is produced , the way in which it is marked and the 
unity of the assessment it makes . 

Lado (1961 : 31) admits that reliability is general rather 
specific . When the scores of a test are stable or steady , that is, 
reliable, they remain the same scores regardless of what we test . 

The researcher has used split- half method to compute the 
reliability of the test. So, Anastasi (1976: 114) says that split - 
half reliability provides a measure of consistency with regard to 
content sampling . This type of reliability required a single 
administration of a single form . The test was divided into two 
halves by putting the odd - numbered items in one half , and the 
even -numbered ones in the other . 

The Pearson correction coefficient formula has been used 
to compute the correlation coefficient of the two “ half - length 
tests ” (Glass and Stanley ,     1970 :114) . It is then corrected by 
Spearman formula in order to get the reliability coefficient of the 
test item . 
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Spearman Brown formula has been used to correct the 
reliability coefficient . 

2rhh 
Rxx=

 

1+rhh         

 

(Ferguson , 1966 : 378 ) 
The results of applying the split- half method are presented 

in Table (3) . 
Table(3) 

Reliability Coefficient of Split - half method and its correction by 
Spearman Brown Formula 

N. of Sample of 
students 

Split - half Correlation 
Coefficient 

Spearman Brown 
Coefficient 

30 65.22 79.53 

The results above indicate that the test is highly reliable . 
3.7 Test Administration :

 
The objectives of the test are explained initially to the 

students by the researcher herself . The sheets of the test are 
distributed to the testees , and they are given some instructions to 
help the students to know how they can use these words and 
phrases in a short story . 

Besides , the test has been administrated on (30) students 
in English department , college of Education for Women , at 
University of Tikrit . The test is given to two groups (control and 
experimental ) at the end of the second course of the academic 
year 2009-2010 . 

After that , the researcher has collected the test papers by 
herself . The answer sheets of (  30  )students on (45) words and 
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phrases have been checked . And the students’ responses have 
been corrected and analyzed by the researcher . 

  

The Effect of Storytelling on 
Vocabulary Acquisition

  
43

 

Elaf S. Abdulla 
)10(2012

 

3.8  Statistical Methods :

 

The researcher has used different statistical methods in 
order to achieve the purposes of the test : 
1. The mean score is used . Heaton (1975: 169) defines the mean 

score “ is the arithmetical average : i.e. the sum of the separate 
scores divided by the total number of testees …. The mean is 
the most efficient measure of central tendency  ”. 

2. Standard Deviation (SD) is used . Heaton (1975: 170) 
indicates that standard deviation “ is another way of showing 
the spread of scores . It measures the degree to which the 
group of scores deviates from the mean” . One method is used 
to calculate SD is shown in the formula below : 

           d2 

SD= 

 

           N 
N is the number of scores and d the deviation of each score 

from the mean . 
3. Variance : It is one of the statistical methods which is widely 

used to measure the variability of scores It can be expressed 
statistically as follows :  

                 

 
[x- ]2 

Variance =  

 
                          N 

 (Butler , 1985:37 ) 
4. T. test is a method used to measure and count the important 

difference between the results of the two groups of students 
(Glass and Stanly , 1970: 295 ). So, T. test method for 
independent samples is used in this study . It can be estimated 
by the following formula :  
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                T   =      

3.9  Summary about the Story of “The King’s Cloak ”.

  

The story is used by the researcher in the classroom  in 
order to achieve the aim of this study . It is suitable with different  
ages  in every time . This is because not only  it is an excellent 
tale that allows the class to get involved in the telling , it is the 
perfect introduction to explain what storytelling is . 

The king’s Tailor is the central character . The story 
follows events as the Tailor continues to make items of clothing 
for the king from the same piece of material ( a smelly old 
kitchen rag ) . The king is very precious about his clothes and in 
credibly vain (this is what makes the tale amusing ) . Each time 
the Tailor makes something he convinces the king that it is 
something special , So the king wears it over and over , until he 
wears it out . The Tailor then has to make something new. 

As the story goes on the items of clothing get smaller and 
smaller until eventually the tailor is left with a couple of ragged 
threads .He takes the threads and weaves them into his hair , and 
from spends his life wandering from kingdom to kingdom . He 
makes a living not by weaving clothes , but by weaving tale , 
wonderful , colourful yarns that people remember , and his 
favourite tale is that of the king’s cloak . This illustrates the 
concept of handing down tales , of using them to pass on 
information and to record history . 

X1-X2 

[(n1 – 1) S1
2

 

+ (n2 – n1 ) 
S 2 ]

 

 n1   +  n2 – 2 

 

(                             ) 
 1 

 

 n1 

 

 1 

 

 n2 

 

+
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Section four

 

Analysis of Results

 

4.1  Introduction

 

This section aims at analyzing the results of the test which 
have been carried out by college students in using storytelling . 
So , in order to clarify whether there is a significant difference 
between the experimental and the control groups in the test 
scores , the researcher has used difference statistical tools such 
as:  means , standard deviation , variance and “ t” test for 
independent samples which was mentioned in section three . 
4.2 Comparison of the Experimental and Control Groups in 

the Test Scores :

 

Determining  whether there is significant difference 
between the mean scores of the experimental and the control 
groups in the total scores of the test , the researcher compared the 
mean scores of the two groups : the mean of the control group is 
(6) , and the mean of the experimental group is (7.2 ) . The ‘t’ test 
is calculated in order to discover if there is significant difference 
between the mean scores of the two groups . The formula used 
was that of independent samples . The ‘t’ value is (1.1) , it is 
compared with the ‘t’ critical value which is (2.000) . This 
comparison indicated that there is no significant difference at . 05 
level between the two groups . So, the second hypothesis which 
is adopted initially is rejected . See Table (1) . 

Table (1) 
Mean ,Standard Deviation and “t” Value of the Test Scores 

Group 
N.of  

students 
Mean 

 
Standard 

Deviation S .D 
Degree of 
freedom 

‘t’ 
value 

Experimen
tal 

15 7,2 4,263 28 1,1 

Control 15 6 3,13   
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4.3  Discussion of Results : 

 

By using the statistical analysis of results , the researcher 
explains that there is no obvious significant difference between 
the experimental group and the control group of students in using 
storytelling technique as a means of learning. But the mean of the 
experimental group is (7,2) which is more than the mean of the 
control group is (6). This indicates that , though there is no more 
variance in grades between the means of the two groups , but the 
students of the experimental group have got  more benefit in 
acquiring more vocabulary and in using storytelling as a new 
technique in learning like how to tell stories , how to 
communicate between each others in using their thoughts , styles 
, language experiences …. etc. While the students of the control 
group  have got  less benefit in learning storytelling and in 
acquiring different vocabularies . This is because that this group 
of students have not been taught  more about storytelling as a 
mean of learning . They are just given some lessons about how to 
tell stories and how to use them in  classroom as a new technique 
. The researcher has applied the test on them directly and asked 
them to write a story which is untitled “ The king’s cloak ” from 
their own style, thoughts, experiences and how they can arrange 
their thoughts according to the events of the story . So , they face 
more difficulty in writing and in arranging the events of the story 
chronologically. In spite of facing this problem ,  they can 
acquire some new vocabularies from this story. They have 
written the story by using their own words which they have 
studied previously . So , they memorize more vocabulary . 

Finally , from the result of the present study , it has been 
shown  that though there is no great variance in the grades of the 
two groups, in other words , there is no great difference between 
the two groups in acquiring new vocabulary from using 
storytelling in the class . But , the researcher thinks that 
storytelling is very important for the students to learn English 
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vocabulary easily . She believes that the situation in which the 
students are taught by using this technique , has a  significant role 
in developing the student's skills in acquiring vocabulary more 
than the situation in which the students are taught briefly about 
storytelling as a means of learning and they just have written a 
story from their own words . But the results of the test indicate 
the opposite of this thinking. Moreover , storytelling is 
considered as a new technique for the  teachers of English , 
which is not used previously  in the classroom . They usually use 
the traditional technique in teaching English vocabulary . So, the 
teacher as a (storyteller) likes this method in teaching and the 
teachers  believe it's very important for the students to learn and 
use it widely in class situation because it enables them to write 
perfectly and to acquire more vocabulary from telling, reading 
and writing stories  as well as  learning them how to write 
perfectly. 
4.4 Demonstration and Analysis

 
Table (2) the Results of the Test in percentage  % 

N The items 
Incorrect 
responses 

Correct 
responses 

1. 

 
Cloak 23,3 86,6 

2. 

 
Valleys 30 56,6 

3. 

 
Strut up 43,3 33,3 

4. 

 
Word robes 6,6 45,3 

5. 

 
Outfit 26,6 56,6 

6. 
 

Incredibly vain 26,6 46,6 
7. 
 

Arrogance 23,3 26,6 
8. 

 
Tailor 10 23,3 

9. 

 
His collar with pride

 
26,6 3,33 

10. 

 
Bowed 46,6 20 

11. 

 
Sticking out 20 13,3 

12. 

 
Gruesome 6,6 13,3 
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13. 

 

Smelly old kitchen 30 26.6 
14. 

 

It was magical 10 6,6 
15. 

 

The story to be real 93,3 6,6 
16. 

 

ridiculous 43,3 20 
17. 

 

Royal dustbin 46,6 10 
18. 

 

Grab the stinky 10 3,3 
19. 

 

Tears of fairies 6.6 10 
20. 

 

Hung 90,3 10 
21. 

 

Get ride of reams 95,6 6,6 
22. 

 

Convince 25,5 10 
23. 

 

Waistcoat 10 3,3 
24. 

 

Put on 3,3 6,6 

25. 

 

Admired his 
reflection 

85,9 30 

26. 

 

Paraded up 95,6 10 
27. 

 

Sewing and weaving

 

13,3 10 
28. 

 

Take it off 6,6 6,6 
29. 

 

Strands of cotton 23,3 6,6 
30. 

 

Picked up 80,5 10 
31. 

 

Hold on 90,5 6,6 
32. 

 

Wonderful magical 10 10 
33. 

 

Enchanting tales 3,3 23,3 

34. 

 

Threads in the tailor 
hair 

75,6 3,3 

35. 

 

Lad 3,3 40 

36. 

 

A travelling 
storyteller 

6,6 3,3 

37. 

 

A tiny fabric button 87,6 6,6 
38. 

 

Medal 74,3 6,6 
39. 

 

Throwing that a way

 

75,4 6,6 
40. 

 

Pinching 3,3 3,3 
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41. 

 

Packed his bags / 3,3 
42. 

 

Whisked 3,3 / 
43. 

 

Veil / 3,3 
44. 

 

Wove tales / / 
45. 

 

Captivated / / 
After looking at the percentages of the correct and 

incorrect responses ,the results can be summarized as follows: 
1)It is noticed that the student's correct responses in the following 

items are higher than the incorrect responses  .This means that 
the students can easily use these items in their place in the 
story.Sometimes, this due to hat some words are repeated 
many times and the students can retrieve  them easily like the 
word (cloak) that can be found in the title of the story"The 
King's  Cloak" and the word (Tailor) in which all the events of 
the story built upon this character.The following items are 
given their percentages of the correct and incorrect answers . 

The items 
Incorrect 

responses  
Correct responses 

1.cloak 23,3 86,6 
2.valleys 30 56,6 
3.word robes 6,6 45,3 
4.outfit 26,6 56,6 
5.Incredible 26,6 46,6 
6.Arrogance 23,3 26,6 
7.Tailor 10 23,3 
8.Gruesome 6,6 13,3 
9.Tears of fears 6,6 10 
10.put on  3,3 6,6 
11.Enchanting tales

 
3,3 23,3 

12.Lad 3,3 40 
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2)It is recognized that the student's correct responses of the 
following items are lower than the incorrect responses .This 
shows that the students have a difficulties in retrieving or 
using these items in their right place and this may belong to 
the a fact that some of the words are new and they heard them 
for the first time .Besides, some of these words are not used or 
repeated many times in telling the story.Sometimes, the 
students can not know how to use or put the word in the story 
in its right place like the words (storytellers ,the story to be 
real).Furthermore, some of the words are used by the teller as a 
metaphor for something in his mind and this results that some 
of the students could not understand their meanings clearly  
like the phrases (grab the stinky ,tears of fairies).The following 
items are given with their percentages of the correct and 
incorrect responses. 

The items Incorrect Responses 
Correct 
responses 

1.strut up  43,3 33,3 

2.His collar with pride 26,6 3,33 

3.Bowed 46,6 20 

4.sticking out 20 13 

5.smelly old kitchen  30 26,6 

6.It was magical  10 6,6 

7.The story to be real  93,3 6,6 

8.ridiculous 43,3 20 

9.royal dustbin 46,6 10 

10.Grab the stinky  10 3,3 

11.Hung 90,3 10 
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12.get rid of reams  95,6 6,6 

13.convince  25,5 10 

14.waistcoat  10 3,3 

15.Admired his 
reflection  

85,9 30 

16.paraded up 95,6 30 

17.sewing and weaving 

 

13,3 10 

18.strands of cotton  23,3 6,6 

19.picked up  80,5 10 

20.Hold on  90,5 6,6 

21.Threads in the tailor 
hair 

75,6 3,3 

22.Atravelling 
storyteller 

6,6 3,3 

23.Atiny fabric button  87,6 6,6 
24.Medal  74,3 6,6 
25.Throwing that a day 75,4 6,6 

3)Some of the items have the same percentages of the correct and 
incorrect responses.This indicates that the students have equal  
difficulty in using these words and make the same errors in 
using them in their writing the story.The following items are 
mentioned with their percentages of the correct and incorrect 
responses. 

The items  
Incorrect 
responses 

Correct responses 

1.take it off 6,6 6,6 

2.wonderful magical  10 10 

3.pinching 3,3 3,3 
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4)The students have also the same  difficulty in using the two 
words  (packed his bags ) and (veil) in which only the 
percentages of the correct responses are mentioned and there is 
no mistaken responses .This means  that there are no students 
can   write this phrase correctly in the story just only few of 
them and it seems that they have a difficulty in memorizing 
them  . While the word (whisked ) has  the  reverse 
percentages of the previous two words because  the perce . of 
incorrect responses is 3,3  and  there is no perce . of correct 
responses mentioned in table (2) . This indicates that there are 
no students could write or use this word in its right position in 
the story.The following three items are mentioned with their 
percentages of the correct and incorrect responses. 

The items Incorrect responses Correct responses 

1.packed his bags

 

   / 3,3 

2.veil   / 3,3 
3.wisked  3,3 / 

5)Only two items have zero percentages of the correct and 
incorrect responses because these two words are not  used by 
the students in their writing the story . This  may belong to   
that  students could  not understand how or where they  should  
be used  them in the story . Besides, they may not know their 
accurate meaning .Two items are mentioned with their 
percentages of the correct and incorrect responses. 
The items Incorrect 

responses 
Correct responses 

1.wove tales     / / 
2.captivated   / / 
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5 . Conclusions :

  

In the light of the previous discussion of the results  , the 
researcher has   concluded the following : 

Stories are everywhere . As we have said previously we 
hear , read ,write and tell them . By telling stories , we can 
convey different ideas and share many experiences of other 
people .Throughout our study,we can see that the students have 
difficulties in memorizing or retrieving the vocabulary especially 
the new ones that are not heard previously or those which have 
metaphorical meanings . Thus , storytelling can be considered as 
a powerful learning tool , at different levels , in different ways for 
different purpose ; and especially in teaching field . 

Educators use storytelling to stimulate students’ thinking 
skills , and convey practice realities . Therefore , teachers of 
English use storytelling as a technique or an activity in the class 
to help their students learn different vocabulary , rules of 
grammar , oral discussion with variety of questions which has 
been raised from the audience (students ) to the teller (teacher ) . 
The teller also must have interested in the type of stories being 
told especially those which are taken from real life situations of 
the students .As a result , they  can make them engage in the 
story with their feelings and emotions . The more we use 
storytelling with students , the more we realized its application to 
lifelong learning . 

Therefore , teachers should encourage students to 
articulate and process experience through storytelling ; they 
provide them with opportunities to clarify and question their 
assumptions . Educators and students should work and learn 
together in this way , the results learning experiences that are 
more challenging , interesting and stimulating to students . Thus , 
storytelling can also be viewed as a theory of learning . 

Practically , from the researcher point of view that the 
English teachers and learners should engage in course of training 



  
The Effect of Storytelling on 

Vocabulary Acquisition

  

54

 
Elaf S. Abdulla 

)10(2012

 

about using storytelling as a new technique in language teaching . 
The results of the test indicate the importance of storytelling in 
classroom which helps the students to acquire and learn different 
and strange vocabularies . And helps them to write perfect story 
from their own words, style , thoughts , emotions , and 
experiences . Although , this technique is new for students , but 
they found pleasure in using it in the classroom . But  sometimes, 
they have failed in using some words and phrases in their right 
position , in their writing  the story . 

Finally, vocabulary is one of the important factors in all 
language teaching learning . And the students must continually 
learn new words as they learn structure and as they practice 
sound system , but most of the students are not interested and 
motivated at all . Therefore , the researcher uses storytelling as 
one of the strategies in teaching that benefits the students in 
many ways . 
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The Test

 

Q /As a storyteller ,use the following vocabulary items in writing 
a short story entitled "The King's Cloak"? 
1.valleys  2.wardrobes  3.incredibly vain  4.outfit   5.strut up  
6.sticking out  
7.gruesome  8.arrogance   9.lad  10.tailor  11.ridiculous  
12.smelly old kitchen rags 
13.royal dustbin   14.pinching   15. Grab the stinky   16.whisked  
17.cloak  18.the tears of fairies   19.bowed   20.hung   21.veil   
22.get rid of reams 23.convince 
24.it was magical  25.waistcoat  26.put on  27.admired  his 
reflection  
28.paraded up   29.take it off  30.sewing and weaving 31.a tiny 
fabric button  
32.medal  33.his collar with pride  34.a couple of strands of 
cotton  35.throwing that a way 36.picked up  37.hold on  
38.packed his bags  39.wove tales  40.wonderful magical tales  
41.a travelling storyteller  42.captivated 43.enchanting  tales  
44.the story to be real  45.threads in the tailor's hair 
                                                 (best wishes) 
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The impact of context on the Quranic opposites 

For Dr. Fadhil AlSamar'raee 

Assist. Lecturer 

Dr. Sanaa Taher Mohammed 

Dept. of Arabic Language/ College of Education / University of Mosul 

While I was reading some books of Dr. Fadhil 
AlSamar'raee, he drew my attention by his care to the Quranic 
vocabulary, which means that many words come as a certain 
phonetic pattern in some contexts and the same word could come 
to be as another pattern in another context or other contexts such 
as the case of diphthong in some context and without diphthong 
in another context, or used changed in a certain case and 
unchanged in another or can be used in affirmation and omission. 
So, the research was divided into three axes. The first tackled the 
sound integration and disintegration, while the second dealt with 
the exchange and omitting the exchange but the third tackled 
affirmation and omission. The researcher also attempted to 
analyze models of each type in these axes and concluded the 
study with a conclusion which showed the findings of the 
research. 
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Abstract 
The Prolonged Vowel Ended with a Voiceless Consonants 

Vowels in Arabic are five, amongst a vowel that does not 
occur in the middle of speech but only in the end, it is that vowel 
is ends with two voiceless consonants (as in sad ha'a sad sad), 
and the other rarely occure in the middle of the speech though it 
often occurs in the end, it is that prolonged vowel which ends 
with voiceless consonant (sad ha'aha'a sad); this what we dealt 
with in the current study from it number aspect, or the type of the 
voiced consonant in it, or the voiceless consonant that ends with 
it, choosing the Koranic texts to achieve this study because it is 
the most expressive one, but not any other text that may be 
controlled by rhythm and rhyme. 
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ىم.ىم.ىهبةىصفاءىحدنىىىأ.ىد.ىطلبىصبارىمحل
جامعةىتكروت/ىكلوةىاآلداب/ىقدمى

ىالتاروخ

ىثانووةىرقبةىبنىنافعى
ىللبنون

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 د:وبع( ) الحمد هلل الذي علم بالقلم، والصالة والسالم على رسول اهلل

أن الشؤؤنون المال ؤؤال وااديصؤؤاد ال مؤؤن ادو اامؤؤور وأ طرعؤؤا ،ومؤؤن أصؤؤع  مؤؤا 
 واجؤؤا الحا،م،وذلؤؤت اريباطأؤؤا بؤؤصرزاو ومصؤؤالا عامؤؤال ال ؤؤاس ، لمؤؤا  ل الؤؤ أم م يوحؤؤا  
ان أمؤؤوال بمؤؤا أاؤؤال اهلل علؤؤ أم اي المسؤؤلم ن مؤؤن جؤؤرال انسؤؤالم ال ،ممؤؤا ،ؤؤان لؤؤا ا  ؤؤؤر 

 اي الدولال انسالم ال.ال،ب ر اي يحس ن ا وضاع ااديصاد ال 
 راد  ما دار و دور من أحداث ( )القد عاش ال ل  ال عمر بن عبد العز ز 

بؤؤؤاندارة ا مو ؤؤؤال وا سؤؤؤ ما مؤؤؤا   ؤؤؤص م أؤؤؤا الس اسؤؤؤال المال ؤؤؤال ،اعمؤؤؤل ع ؤؤؤد يول ؤؤؤا  ييعلؤؤؤو
واؤؤؤو لمؤؤؤا ،ؤؤؤان  ؤؤؤراأ صؤؤؤح حام اؤؤؤي أطؤؤؤار رد المظؤؤؤالم واسؤؤؤقاط الجز ؤؤؤال ويقلؤؤؤ ص  ال الاؤؤؤال

صالح ال را عرج ا ف البحث على بعي اول ا اي عذا البحؤث  ج والعشور ،وددال  قا  وا 
،ل يلت ا مور ل،ن اي اطار ما جال على بعض ما جال ع د المسيشرد ن ب صؤوص 

المال ؤال و،ؤان الؤداار ورال ،يابؤال عؤذا البحؤث ( )س اسال ال ل  ال عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز 
 -ون البحث من مبح  ن:للرد على ما ي ادلوأ من اايرالا  على عذا الرجل ، ودد ي،

ارال المؤؤؤؤنر  ن العؤؤؤؤر  والمسيشؤؤؤؤرد ن المن ؤؤؤؤد ن والمحا ؤؤؤؤد ن  -المبحؤؤؤؤث ا ول:
 .()للس اسال المال ال لعمر بن عبد العز ز 

اقد ي اول ا ا ا اليحول اي ش صؤ ال عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز -اما المبحث ال ا ي:
()  ورد المظالم.بعد ال الاال ويعاملا مر ا موال وانصالحا  المال ال لعمر 
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 املثحث االول
اراء املؤرخني انعزب واملسرشزقني املؤيذيه واحملايذيه نسياسح املانيح 

 () نعمز ته عثذ انعزيز
بعامؤال واجرالايؤا المال ؤال ب اصؤال  ()لقد ،ا   س اسؤال عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز 

جؤدا  موضر اعيمام المنر  ن القدامى م أم والمحد  ن, ،ما ان عذأ الس اسال دد ا ار 
واسعا ب ن الدارس ن من المسيشرد ن وغ ر المسيشرد ن بمؤا ا طؤو  عل ؤا عؤذأ الس اسؤال 
من  طوا  اصالح ال صؤارمال يجؤاأ الس اسؤال ال ارج ؤال والدا ل ؤال للدولؤال اامو ؤال  ؤالل 

, الؤؤذي لؤؤم  طؤؤل بؤؤا المقؤؤام اؤؤي سؤؤدة الح،ؤؤم سؤؤو  ()مؤؤدة ح،ؤؤم عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز
اليؤي دلؤ  علؤى الرااع ؤال والعؤدل اؤي (1)من الروا ؤا س ي ن وبضعال اشأر،اأ ات ال،  ر 
،وشؤأد بؤذلت منر ؤون وبؤاح ون دؤدمال ،مؤ أم  ()عأد ال ل  ال عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز 

ابؤن ،  ؤؤر الؤذي دؤؤال: )،ؤان م اد ؤؤا اؤي ،ؤؤل  ؤوم   ؤؤادي :أ ؤن الكؤؤارمون  ا ؤن ال ؤؤا،حون  
اجؤؤر الحد  ؤؤال اقؤؤد ،امؤؤا المر (2)أ ؤؤن المسؤؤا، ن  ا ؤؤن ال يؤؤامى  حيؤؤى أغ ؤؤى ،ؤؤالم مؤؤن عؤؤنال(

ي اول  س ريا وس اسيا المال ال م أم،عبد العز ز الدوري الذي دؤال ع ؤا,  جؤا عمؤر بؤن 
عبؤد العز ؤؤز اؤؤي اجرالايؤؤا   ؤؤا وضؤؤعأا اؤؤي أطؤؤار الم ؤؤاع م انسؤؤالم ال حؤؤ ن راؤؤر الجز ؤؤال 
عؤؤن المسؤؤلم ن،وح ن اعيبؤؤر ال ؤؤراج ا جؤؤارام  رض مودواؤؤال علؤؤى ا مؤؤال ا جؤؤوز اليجؤؤاوز 

 .(3) بي  ال طوط اليي رسمأا أسس يحد د الضرائ ،ووضح  م اع مأا عل ا،عذا ودد
اما يوا و بؤرو اقؤد ذ،رع ؤا,)،ان مؤن  ي جؤال س اسؤال عمؤر ان م زا  ؤال الدولؤال لؤم 
ع ال الدا ل ن اي ااسؤالم لؤم  ييص ر بأذا ااجرال اذ م ز ال ل  ال ب ن الجز ال وال راج، وا 

ال وامؤا ال ؤراج اقؤد ح ؤظ يؤدب رأ الميعلؤو  سب   سؤارة للدولؤال اذ حلؤ  الز،ؤاة محؤل الجز ؤ
 (4)با حو ب   المال م ا(

وعبد الشااي محمد عبد اللط ف,) قؤول علؤى وجؤا ااجمؤال ان س اسؤيا المال ؤال 
دضؤؤؤ  علؤؤؤى ال قؤؤؤر وحققؤؤؤ  اليؤؤؤوازن بؤؤؤ ن ال ؤؤؤاس،حيى لؤؤؤم  عؤؤؤد ع ؤؤؤات اق ؤؤؤر  حيؤؤؤاج الؤؤؤى 
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عرب ؤؤؤام ول، ؤؤا ،ؤؤؤان  .ود ؤؤل ا ؤؤؤا ا ضؤؤام: )لقؤؤؤد ،ؤؤان عمؤؤؤر بطب عؤؤال الحؤؤؤال امو ؤؤام (5)الصؤؤددال(
 عيبر   سا دائدام مسلمام دبل عذا وذات ،ولم  ،ؤن  قصؤد بطب عؤال الحؤال الؤى عؤدم الدولؤال 
العرب ؤؤؤال او القضؤؤؤال علؤؤؤى ح،ؤؤؤم ب ؤؤؤي أم ؤؤؤال ول، ؤؤؤا ،ؤؤؤان  ر ؤؤؤد يك  ؤؤؤر الوضؤؤؤر القؤؤؤائم الؤؤؤى 

و ضؤؤ ف ا ضؤؤام ,أن يجربؤؤال عمؤؤر انصؤؤالح ال المبشؤؤرة بال جؤؤاح (6) امبراطور ؤؤال أسؤؤالم ال(
يأؤؤؤا دبؤؤؤل ا وان با يأؤؤؤال ح ؤؤؤاة عمؤؤؤر بصؤؤؤورة م جعؤؤؤال ،و،ؤؤؤان ح،مؤؤؤا الؤؤؤذي دام بلكؤؤؤ   أا 

 .(7)س ي ن اقط اي م يأى القصر الم  يوار لا الود  ال،ااي اي يرس خ اصالحايا
أمؤؤؤؤا محمؤؤؤؤد ضؤؤؤؤ ال الؤؤؤؤر س ا قؤؤؤؤول :)اذا صؤؤؤؤرا ا ال ظؤؤؤؤر عؤؤؤؤن ا وصؤؤؤؤاف غ ؤؤؤؤر 

ال م ؤؤؤؤؤل وصؤؤؤؤؤ ا الؤؤؤؤؤى ال ل  ؤؤؤؤؤ العلم ؤؤؤؤؤال،واليي يشؤؤؤؤؤبا السؤؤؤؤؤبا  ،اليؤؤؤؤؤي اسؤؤؤؤؤيعملوعا بال سؤؤؤؤؤبال
او )اليعصؤؤؤؤؤؤؤ (او )ال  ال ؤؤؤؤؤؤؤال( او  حؤؤؤؤؤؤؤو ذلؤؤؤؤؤؤؤت وعم ا قصؤؤؤؤؤؤؤدون بؤؤؤؤؤؤؤذلت أا  ()بالرجع ؤؤؤؤؤؤؤال

اذا -يقواأ،وحرصا على اليزام أح،ؤام الشؤر عال انسؤالم ال ،و ظؤرأ الؤى عمؤر ا ول ،قؤدوة
،وبح  ا عن أي أساس علمي اسي دوا أل ؤا ،اص  ؤا ا جؤد أا دعؤواعم  -اغض  ا عن ذلت

لعز ز أد  الى اضطرا  ا حؤوال المال ؤال للدولؤال،والى  قؤص بان س اسال عمر بن عبد ا
مواردعا  قصؤام  ط رام،ودؤد اسؤي يجوا ذلؤت مؤن دؤرار عمؤر وضؤر الجز ؤال عمؤن اسؤلم،ومن 
م عؤؤؤا )ب ؤؤؤر ارض ال ؤؤؤراج( وغ ؤؤؤر عؤؤؤذا ااسؤؤؤي ياج بالحؤؤؤدس،لم  قؤؤؤدموا أي دل ؤؤؤل يؤؤؤار  ي 

حؤؤو ذلؤؤت ،ول،ؤؤن الحؤؤدس :،ؤؤصن  ؤؤوردوا احصؤؤائ ا  مقار ؤؤال با ردؤؤام،أو روا ؤؤال لمؤؤنرخ،او  
,ودؤؤال ا ضؤؤام: )دبؤؤل ا ؤؤراد عؤؤذأ (8)ا م،ؤؤن ان  قؤؤف أمؤؤام دل ؤؤل الحقؤؤائو اليصر   ؤؤال ال ابيؤؤال(

دؤؤد داديؤؤا بحو ؤؤا الؤؤى ا بؤؤا   طؤؤص عؤؤنال المؤؤدع ن  –ان ولأؤؤاوزن  -اوام -الحقؤؤائو ، قؤؤول
,ودؤال ا ضؤؤام:)ولما (9)ا  ؤد ارالعؤم وردعؤا اؤؤي  قؤال وحؤزم مقؤؤررام ان الع،ؤس عؤو الؤؤذي ودؤر(

،ا   الدولال ع ا دد دام  على انسالم ،اان م ال ال أسالف عمر من ا مو  ن بعؤض 
مبادئا )أي انسالم( زعز  دعائم الدولؤال ،علؤى حؤ ن ان اليؤزام عمؤر لمبؤاديل انسؤالم 

 .(10)وطد  يلت الدعائم(
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امؤؤؤا عمؤؤؤاد الؤؤؤد ن  ل ؤؤؤل اقؤؤؤد دؤؤؤال: )،ؤؤؤان  جؤؤؤ  واؤؤؤو م طؤؤؤو اؤؤؤان الؤؤؤوين ودوزي 
ن الحجؤاج ذعبؤؤام،وان ي لؤو  ؤزائن العمر ن،وي، س،و ؤرش عل أؤؤا ومؤوللر أن ي ؤ ض  ؤزائ

المال ،اما عؤو السؤر اؤي حؤدوث عؤذأ ال ي جؤال المعا،سؤال سؤوال اؤي عأؤد بؤن ال طؤا  ام 
اي عأد ح  دأ ان لم  ،ؤن العؤدل والي ظؤ م واا جاب ؤال، م الؤ س مؤن ال،ؤذ  الؤذي   جؤل 

و ، ؤان الؤوين ا لقؤي  ظؤرة م ا ا م ون، اضالم عؤن العلمؤال المؤنر  ن،ان  ؤصيي مسيشؤر 
جا ب ال مبيورة وميعمدة علؤى بعؤض ودؤائر اليؤار خ و صؤدر ح،مؤا بؤان س اسؤال عمؤر بؤن 
عبؤؤدالعز ز لؤؤم ي،ؤؤن سؤؤو  غلطؤؤال أري،بأؤؤا بؤؤداار مؤؤن رجع يؤؤا ومحااظيؤؤا الد   ؤؤال ويمسؤؤ،ا 

،وان الحال ،ا   ييطلؤ  عالجؤام ا ؤر ()الشد د بال ظام الذي س ا عمر بن ال طا 
،ل س ورال عذا ال،ؤذ  وعؤذا ()سال اليي سار عل أا عمر بن ال طا  غ ر يلت الس ا

االيؤؤوال اؤؤي احؤؤص ال صؤؤوص اليار   ؤؤال اا الؤؤداار الؤؤذي عود ؤؤا عل ؤؤا المسيشؤؤردون اؤؤي 
 .(11)جل اعمالأم اليعص  ضد ااسالم ميم الم بمادئا وداديا ،ودولا وحضاريا(

ليصؤقال بم أؤوم العؤدل و ض ف ا ضام:)اما مؤوللر ا ؤا   سؤر ا، ؤر ااجؤرالا  الم
ااجيماعي   سرعا ا أا ارصال مناي ال للعمال ال و ال اي ا يأا  ال زا ؤال دون ان   ؤالأم 

 .(12)عقا  األ سبو ان شأد ا ولو دل الم واحدام على عذا اا يأا  من دبل العمال(
أمؤؤؤا محمؤؤؤد عمؤؤؤارة ا قول:)عؤؤؤؤل حقؤؤؤام أضؤؤؤع   اصؤؤؤؤالحا  عمؤؤؤر مال ؤؤؤال الدول ؤؤؤؤال 

ا  زعم ،ر مر وموللر والوين ،ل  ظر وس جد ان عنال المسيشرد ن اجعل  با أ ارعا ،م
،ودؤال: )االدولؤال اامو ؤال عاشؤ  بعؤد ح،ؤم (13)دد جؤا بأم الصؤوا  ،مؤا جؤا بأم اليحل ؤل(

عمر بن عبد العز ز  ال  ن عامام وع دما ا أؤار  امؤام ال ؤورة العباسؤ ال لؤم  ،ؤن ا أ ارعؤا 
العروش اليي ا أار  والدول اليؤي احيضؤر   من دلال اي المال او أ وال اي ب يا ،ا،ل

دد  ل   ورائأا من ال، وز والبؤذخ وال ؤرال، مؤا ااقؤر  لعشؤر معشؤارأ الؤدول الشؤابال اليؤي 
 ؤوارج –دام  على أ قاضأا، لقد ا أار  الدولال ا مو ال يح  مطارو ال ورا  عاشم ال 
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،ؤؤن ول ؤؤدة اامؤؤال معيزلؤؤال، واليؤؤي ا يشؤؤر  علؤؤى اميؤؤداد أدال مأؤؤا وامصؤؤارعا وعؤؤذأ لؤؤم ي –
 . (14)اليي اجريأا اصالحا  عمر بن عبد العز ز(

ود ل ع ا: )ان اليعد ال  اليي عمل عمر بن عبد العز ز على اد الأؤا ،ا ؤ  
ذا  اائؤؤدة اؤؤي يعز ؤؤز م،ا ؤؤال ال الاؤؤال واؤؤي الحؤؤد مؤؤن المشؤؤا،ل اليؤؤي يعردؤؤل مسؤؤ ريأا اؤؤي 

 .(15)يوط د الح،م و،ا   يز د من رضى العامال واسيقرارعم(
ومؤؤن عؤؤذا  سؤؤي يع ا ؤؤا علؤؤى الؤؤرغم مؤؤن ان شؤؤأادا  منر   ؤؤا العؤؤر  اؤؤي س اسؤؤال 
عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز المال ؤؤؤال ،ا ؤؤؤ  ،لأؤؤؤا ا جاب ؤؤؤال واؤؤؤي صؤؤؤدد يعز ؤؤؤز م،ا يؤؤؤا الد   ؤؤؤال 
وااصؤؤالح ال اا ا ؤؤا ،ؤؤان ع ؤؤات مؤؤن المؤؤنر  ن العؤؤر  مؤؤن ردد ادؤؤوال المسيشؤؤرد ن دون 

اليؤا مؤن اسؤطر عؤنال مؤن المسيشؤرد ن ان  ي با الى ا ؤا مجؤرد الؤال ردد  و،يبؤ  مؤا در 
من يحامل على عؤذا ال ل  ؤال الؤذي  عؤد بحؤو رمؤزام مأمؤام لمصؤالح المؤالي وااديصؤادي 
وااجيماعي ا بؤل والس اسؤي ا ضؤام،ومن عؤنال المؤنر  ن العؤر  والمحؤد  ن عؤو حسؤن 

)حيؤى ابراع م حسؤن،اذ ردد أرال اؤان الؤوين وبؤال ص اؤي ،يابؤا )الؤ ظم انسؤالم ال(دولا: 
 .(16)أبقى على وصف عمر بن عبد العز ز بالرجع ال والمحااظال الد   ال(

،مؤؤؤا ردد بؤؤؤال ص ا ضؤؤؤام اؤؤؤي ،يابؤؤؤا يؤؤؤار خ انسؤؤؤالم الس اسؤؤؤي والؤؤؤد  ي وال قؤؤؤااي 
وااجيمؤؤؤؤؤاعي،:)ولم ي،ؤؤؤؤؤن غلطؤؤؤؤؤؤال عمؤؤؤؤؤر بؤؤؤؤؤؤن عبؤؤؤؤؤد العز ؤؤؤؤؤز سؤؤؤؤؤؤو  رجع يؤؤؤؤؤا ومحااظيؤؤؤؤؤؤا 

، أا ا ؤؤا لعؤؤل يرد ؤؤدأ (17)الد   ال،ويمسؤؤ،ا الشؤؤد د بال ظؤؤام الؤؤذي سؤؤ ال عمؤؤر بؤؤن ال طؤؤا (
،ؤؤؤالم الؤؤؤوين بؤؤؤال ص ،ؤؤؤان ورال ا جؤؤؤرارأ الؤؤؤى ذلؤؤؤت مؤؤؤن  ؤؤؤالل دراسؤؤؤيا ع ؤؤؤات أو يرجميؤؤؤا 
ل،يا  الوين جعلا  ردد ذلت دون ي ، ر ووعي ،اا ا ا اي الود    سا دد غالط   سؤا 
اؤؤؤؤؤؤي دولؤؤؤؤؤؤا ا ؤؤؤؤؤؤا يمسؤؤؤؤؤؤت بشؤؤؤؤؤؤدة اؤؤؤؤؤؤي سؤؤؤؤؤؤن ال ظؤؤؤؤؤؤام الؤؤؤؤؤؤذي أوجؤؤؤؤؤؤدأ مؤؤؤؤؤؤن دبؤؤؤؤؤؤل عمؤؤؤؤؤؤر بؤؤؤؤؤؤن 

لال على س ا للعدل او  ومن  م عملا على أيباع س اسؤال ،ايصس ا بجدأ دا()ال طا 
انصالح حالا حال ما اعلا جدأ من دبؤل ،ان أذا ،ؤان حسؤن ابؤراع م ممؤن ا  عيراؤون 

 اي عذا انطار. ()بانصالحا  اليي دام بأا عمر بن ال طا 
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،مؤؤؤا ردد عمؤؤؤر ابؤؤؤو ال صؤؤؤر ارال اؤؤؤان الؤؤؤوين اؤؤؤي ،يابؤؤؤا الحضؤؤؤارة اامو ؤؤؤال اؤؤؤي 
ل بال ص:)عمر بن عبد العز ز ،ان ش ص ال محااظال لؤم   طؤن الؤى س اسؤال دمشو ودا

عمؤؤر بؤؤن ال طؤؤا  واائؤؤديأا اؤؤي عأدأ،وضؤؤررعا بعؤؤد عشؤؤرا  السؤؤ  ن بعؤؤدأ،اراح  حؤؤاول 
العؤؤؤودة الؤؤؤى عؤؤؤذأ الس اسؤؤؤال اليؤؤؤي ،ؤؤؤان  جؤؤؤ  يعؤؤؤد لأا ،وراح  حؤؤؤاول اليوسؤؤؤر اؤؤؤي مسؤؤؤصلال 

،ذلت حالؤ  س اسؤال عمؤر بؤن ودال ا ضام: )و  (18)العطال يوسعام دضى على ب   المال(
عبؤؤؤد العز ؤؤؤز اليؤؤؤي ا ضؤؤؤب  ب ؤؤؤ  المؤؤؤال دون  جؤؤؤاح س اسؤؤؤيا المال ؤؤؤال العامؤؤؤال اليؤؤؤي ،ا ؤؤؤ  

 .(19)يرمي اي ذايأا الى اع ال المسلم ن الجدد من الجز ال(
،مؤؤؤؤا ردد دؤؤؤؤول الوين:)،ا ؤؤؤؤ  الحالؤؤؤؤال المال ؤؤؤؤال اؤؤؤؤي عؤؤؤؤذا العأؤؤؤؤد ييطلؤؤؤؤ  اصؤؤؤؤالحام 

العؤؤراو ب ؤؤ  المال،وبعؤؤد أن دؤؤل الؤؤوارد  عاجالم،بعؤؤد ان ا ضؤؤب  ا عط ؤؤا  السؤؤ و ال اؤؤي
أل ؤؤا مؤؤؤن جؤؤرال الكؤؤؤال الجز ؤؤال اؤؤؤي  راسؤؤؤان بسدبؤؤال ال ؤؤؤاس علؤؤى انسؤؤؤالم،واري اع الجز ؤؤؤال 

 .(20)ع أم بصسالمأم(
ولعؤؤل ابؤؤا ال صؤؤر ا،ي ؤؤى بؤؤااطالع علؤؤى مصؤؤادر المسيشؤؤرد ن ولؤؤم  طلؤؤر علؤؤى 

أريا اؤي العؤدل لؤم ي،ؤن شؤ ()مصادر عرب ؤال ل   ؤد رأي الؤوين ورأ ؤا ول قي ؤر ان عمؤر
 واليقو  ادل من شأريا اي س اسيا المال ال والمحااظال عل أا والع،س صح ا ا ضام.

اما بال سبال للمسيشرد ن اقد ،ؤان مؤ أم مؤن عؤو محا ؤد للمسؤلم ن وم صؤف لأؤم 
المال ال م أم الأاوزن الذي رد على  () اصال ا ما  يعلو بس اسال عمربن عبد العز ز

،يالشؤؤ  ،،مؤؤا ()لدولؤال اؤؤي عأؤؤد عمؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤز مازعمؤا مؤؤولر)من ان أمؤؤوال ا
 ؤؤزول الشؤؤيل بصشؤؤارة سؤؤحر ال،وان ما يحصؤؤل مؤؤن ال ؤؤراج دؤؤد ا حؤؤط داعؤؤال واحؤؤؤدة (,اؤؤرد 
عل ؤؤا بقولؤؤا )ان ذلؤؤت الؤؤزعم ،ؤؤان  ي جؤؤال  طص،وذلؤؤت أن ااحؤؤوال المال ؤؤال ،ا ؤؤ  سؤؤ ئال اؤؤي 

الؤؤى حالؤؤال  اا ؤؤام المضؤؤطربال لعأؤؤد عبؤؤد الملؤؤت والحجاج،امؤؤا اؤؤي عأؤؤد عمؤؤر اقؤؤد عؤؤاد 
،،ما ذ،ر ع ا:)،ان رجالم لا من الردال والحلم ما اسيحو لؤا اليقؤد ر وال  ؤال (21)الصحال(

 .(22)حيى من ااباعد،ودد  ال من ذلت مالم   لا حي  طما الى الملت(
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وردود الأؤؤؤؤاوزن علؤؤؤؤى اسؤؤؤؤالاا ،  ؤؤؤؤرة م أؤؤؤؤا ا ضؤؤؤؤام دولؤؤؤؤا:)،ان اصؤؤؤؤالح ال اح ؤؤؤؤال 
. ،ما اضاف ا ضؤام دولؤا: )ان المؤنرخ  جلؤ  (23)أول ما ايجأ  ال ا عمال عمر( المال ال

على   سا الس ر ال اذا  ظر الى عمؤر  ظؤرة اسؤيأزال مقصؤود وعؤذا عؤو مؤا بؤدالأ دوزي 
اؤؤصعطى بؤؤذلت ااشؤؤارة لك ؤؤرأ، ولؤؤ س مؤؤن الضؤؤروري بطب عؤؤال الحؤؤال ان  ،ؤؤون عمؤؤر دؤؤادرام 

ان الدل ل على يحق و ،ل ما ايجأ  ال ا   يا الط بال ام الم  ذ،ر بعض من لم   صف 
اا،بر على عدم ، اليا الس اس ال ا ا ض ر ا موال،ول،  ا عرا ا غ ؤر ذلؤت وا ؤا اسؤقط 
الجز ؤؤال عمؤؤن د ؤؤل اؤؤي انسؤؤالم ،وي ؤؤاد  شؤؤن الحؤؤرو  ولؤؤم   ؤؤرط اؤؤي شؤؤيل  ؤؤد ل اؤؤي 
مؤؤؤال الدولال،و،ؤؤؤذلت عمؤؤؤل عمؤؤؤر بالح لولؤؤؤال بؤؤؤ ن الؤؤؤواة وبؤؤؤ ن ان  ،ؤؤؤون عمأؤؤؤم ا ول مؤؤؤن 

وا غلؤؤؤؤ  ان ذلؤؤؤؤت عؤؤؤؤوض ال  قؤؤؤؤا  اليؤؤؤؤي اديضؤؤؤؤيأا  م اصؤؤؤؤبأم جمؤؤؤؤر ا مؤؤؤؤوال    سؤؤؤؤأم
اصؤؤؤالحايا ضؤؤؤع  ن ومأمؤؤؤا ،ؤؤؤان ا مؤؤؤر اؤؤؤسن ااعيمؤؤؤام بالشؤؤؤنون المال ؤؤؤال لؤؤؤ س عؤؤؤو ،ؤؤؤل 
ما ع ي الدولال ومن ذا الذي  ،ون ع دأ من الجرأة ما  جعلا  ذ،ر عن عمؤر ا ؤا اسؤقط 

ا   ؤؤف عؤؤن الجز ؤؤال ،جز ؤؤال ااب ؤؤال ،اقؤؤد ،ؤؤا وا  قؤؤدمون اب ؤؤالعم علؤؤى سؤؤب ل الجز ال،وا ؤؤ
العبىل على  صار   جران،وا ا عمل على حما ال الرع ال مؤن العمؤال ،وا ؤا حؤرص اا 

،و يؤابر الأؤاوزن ردأ  (24)ي،ون ادارة اامصؤار مجؤرد وسؤ لال اسؤيكاللأا اسؤيكالام مال ؤام(
ا قول: )اما اون ،ر مر واوجس  موللر ارأ أما أن عمر ا ما يؤد ل اؤي ا مؤور المال ؤال 

ل ؤؤؤال،جر ام ورال مؤؤؤا صؤؤؤورأ لؤؤؤا ورعؤؤؤا مؤؤؤن م ؤؤؤل عل ؤؤؤا   ال ؤؤؤال، اصاسؤؤؤد دون ا ؤؤؤال ضؤؤؤرورة عم
المجؤؤر  الطب عؤؤي للمال ؤؤال وا رجأؤؤا عؤؤن الطر ؤؤو الؤؤذي اد  ال ؤؤا اليطؤؤور السؤؤابو وعمؤؤا 
 زعمان ا ضام أ ا لم ي،ن ع دأ ا ال ا،رة عن ااحوال الوادع ال،اما الحق قال أن المنر ؤون 

وال الوادعؤؤؤال لؤؤذلت العصؤؤؤر يصؤؤؤورام الؤؤذ ن   يقؤؤؤدون اعمؤؤال عمؤؤؤرعم الؤؤؤذي  يصؤؤورون ااحؤؤؤ
 اطئؤؤام ،القؤؤد ،ا ؤؤ  عؤؤذأ ااحؤؤوال مضؤؤطربال ومحياجؤؤال الؤؤى ي ظؤؤ م جد ؤؤد،ولم  ،ؤؤن عمؤؤر 
  سؤؤا عؤؤو الؤؤذي أحؤؤدث ااضؤؤطرا  اؤؤي  ظؤؤام ال راج،بؤؤل ،ؤؤان ااضؤؤطرا  موجؤؤودام مؤؤن 

الؤذي اراد عمؤر ااضؤطالع بؤا واجبؤام  دبل،وما ،ان  م،ن ان  سؤيمر ،ولؤم  ،ؤن الواجؤ 
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عومام،بل ،ؤان واجبؤام حق ق ؤام وملحؤام، اصمؤا القاعؤدة اليؤي يم ضؤ  ع أؤا الح،مؤال   ال ام مو 
الروما  ؤؤؤؤؤال،وعي ان ا دولؤؤؤؤؤال  م،ؤؤؤؤؤن ان يعؤؤؤؤؤ ش اا بالوسؤؤؤؤؤائل اليؤؤؤؤؤي اعيمؤؤؤؤؤد عل أؤؤؤؤؤا اؤؤؤؤؤي 
د امأا،عذأ القاعدة اليي  سودأا موللر اي ا ذأ على عمؤر ا حرااؤا عؤن سؤ ال سؤل ا مؤن 

ان يؤذ،ر اؤي معؤرض ال قؤد ل ل ؤال ب ؤي ام ؤال  ل ال ب ؤي ام ؤال ،اأؤي داعؤدة  م،ؤن ا ضؤام 
ل سؤؤائرة علؤؤى سؤؤ ال ح،ومؤؤال ا  سؤؤأم ،وذلؤؤت  ن ح،ؤؤوميأم لؤؤم ي،ؤؤن بؤؤاي حؤؤال مؤؤن ااحؤؤوا

واصؤحابا وعؤي ان ،ا ؤ  دؤد اراد  ان ييمسؤت بااسؤالم ،ومؤا ،ؤان  م، أؤا  () ال بي
ان يي ،ؤؤر لؤؤا،اسن ااسؤؤالم لؤؤم  ،ؤؤن مؤؤن شؤؤا ا ان  ن ؤؤدعا ،بؤؤل ان  قؤؤوض ااسؤؤاس الؤؤذي 

،امؤؤن يلؤؤت الؤؤردود  سؤؤي يع ان س اسؤؤال عمؤؤر المال ؤؤال لؤؤم ي،ؤؤن وحؤؤدعا دؤؤد (25)امؤؤ  عل ؤؤا(د
أعجب  منر   ا العر  المسلم ن احس  ،بل ا ا عالوة على ذلت ان المسيشرد ن وعم 
غ ؤؤؤر مسؤؤؤلم ن بالطبر،دؤؤؤد اعجبؤؤؤوا بس اسؤؤؤيا المال ؤؤؤال واصؤؤؤالحايا اؤؤؤي عؤؤؤذا الجا ؤؤؤ  اؤؤؤرد 

دؤؤد اد   ()لمال ؤؤال لعمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز الأؤؤاوزن عؤؤذا   ؤؤر دل ؤؤل علؤؤى ان الس اسؤؤال ا
الى ز ادة واردا  ب   المال عن طر و يعاملا مر ال راج والؤذي سؤ ذ،رأ احقؤام و،ؤذلت 
بيرشؤؤ دأ ال  قؤؤا  الحرب ؤؤال و  قؤؤا  ال الاؤؤال و  قايؤؤا ال اصؤؤال ويقلؤؤ ص عطؤؤال ب ؤؤي لحميؤؤا 

 من اامو  ن وغ ر ذلت الذي س ب  ا احقام.
أعظؤؤم مؤؤا ع ؤؤي بؤؤا عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ز،انصؤؤالح أمؤؤا برو،لمؤؤان ا قؤؤول: )أن 

المالي،ذلت بصن س اسال ال ؤراج اليؤي أحؤد أا عمؤر ا ول دؤد أ  قؤ  اؤي يحق ؤو غا ايأؤا 
بعؤد ان يملؤؤت ،  ؤؤر مؤؤن المسؤؤلم ن ا راضؤؤي اؤي البلؤؤدان الم يوحؤؤال وطؤؤالبوا بسع ائأؤؤا مؤؤن 

زعؤؤؤم ال ؤؤراج، ومأمؤؤؤا  ،ؤؤن مؤؤؤن امؤؤر اؤؤؤان مقاصؤؤؤد عمؤؤر صؤؤؤالحال ،وعؤؤي لؤؤؤم يصؤؤدر ،مؤؤؤا 
بعضأم،عن عقل اعويي  سعى ورال ا  رة، ول، ا لم  عطى ال رصال ال،اا ؤال ن  اذعؤا 

 .(26)اي عمال و شاط  الل ح،ما القص ر(
ابرو،لمان  ش ر اي ذلت الى ان عمر بن عبد العز ز ،ا   اصالحايا المال ال 
اعظؤؤم مؤؤا أعؤؤيم بؤؤا  ؤؤالل ايؤؤرة ح،مؤؤا القصؤؤ رة ،حيؤؤى أعظؤؤم مؤؤن اصؤؤالحا  عمؤؤر بؤؤن 
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،ا ؤ  ايؤرة ح،مؤا دل لؤال  سؤبال  ()،على اعيبار ان عمر بن عبد العز ؤز()ا ال ط
،اضؤالم علؤى ان ا وضؤاع السؤائدة زمؤن عمؤر بؤن ()الى ايرة ح،م عمر بن ال طا 

،،ؤؤؤؤان علؤؤؤؤى  ؤؤؤؤالف ا وضؤؤؤؤاع  () ودربأؤؤؤؤا مؤؤؤؤن ايؤؤؤؤرة الرسؤؤؤؤول محمؤؤؤؤد ()ال طؤؤؤؤا 
ي ا ا،ؤؤؤار واؤؤؤي ومؤؤؤا جابأأؤؤؤا مؤؤؤن يطؤؤؤورا  اؤؤؤ ()السؤؤؤائدة ايؤؤؤرة عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز

عؤؤن ا سؤس ا ولؤؤى لمسؤؤالم اليؤؤي  ا سؤالخ الؤؤبعض ممؤؤن ،ؤان ايؤؤرة ح،ؤؤم الدولؤال ا مو ؤؤال
 .()وال ل ال الراشد ن ()وضعأا الرسول

اما باريولد ا قؤول: )ان الحؤوادث ي بر ؤا علؤى اندؤرار بؤان س اسؤال عمؤر المال ؤال 
و ادرام ما رأ  ا اي ،ا   اصا ا الل ح،ما رار م زلال ال ل  ال الى مصاف اسابو لأا 

ا د  عؤؤؤذا المؤؤؤد ا لحؤؤؤا،م مسؤؤؤلم م ؤؤؤل عمؤؤؤر مؤؤؤن دبؤؤؤل المؤؤؤنل  ن الشؤؤؤرد  ن مؤؤؤن مسؤؤؤلم ن 
و صار ،ومن جا   أ ر، الحا،م الذي  ضر مصالا ال ز  ال اي المقام ا ول ا ،ون 
محبوبام أي ،ا   طر قيا اي الح اة(, ودال ا ضام: )لقد ،ان عمر ا، ؤر ب ؤي أم ؤال ورعؤام 

.اقد ذ،ر باريولد وشأد ا ا ا  ل  ال دد (27)دما من أعمال ذا  اائدة عامال(ويقو  لما د
اي عذا الجا   من أب ال عموميا من ا مؤو  ن طبعؤام،  ()سبو عمر بن عبد العز ز

اقؤؤؤد اعيبؤؤؤر ان الحؤؤؤا،م اذا اعي ؤؤؤى بمؤؤؤال الدولؤؤؤال و ز  يأا،واضؤؤؤلأا علؤؤؤى سؤؤؤائر ا عمؤؤؤال 
ا مؤؤر أدربؤؤالأ ،اؤؤسن ،رعؤؤا مؤؤن دؤؤبلأم امؤؤر ا  ؤؤر  ،حيؤؤى وان ،ؤؤان ذلؤؤت دؤؤد اضؤؤر بعالديؤؤ

 محيوم،،ما شأد بيقواأ وورعا الذي ساعد على يحق و اصالحايا المال ال.
:)الم،ؤؤان المم ؤؤز الؤؤذي ()امؤؤا عؤؤامليون ،ؤؤ ،ا قول عؤؤن عمؤؤربن عبؤؤد العز ؤؤز 

أحيلؤؤا عمؤؤر ال ؤؤا ي شؤؤدد عل ؤؤا ،ؤؤل مؤؤنرخ عربؤؤي وشؤؤردي وغربي،ودؤؤد ازداد ااعيمؤؤام بؤؤا 
يؤؤص ر ن، ودؤؤد ظأؤؤر عرب ؤؤام حقام،وامو ؤؤام حقؤؤام،وان ا ي ؤؤارأ للح،ؤؤم ،ؤؤان علؤؤى  ؤؤد ال،يؤؤا  الم

 يطلؤؤؤ  م ؤؤؤا اجؤؤؤرالا  عاجلؤؤؤال لالصؤؤؤالح،وا ا اسؤؤؤيجا  لأؤؤؤذا المطلؤؤؤ  ،وجعؤؤؤل اعيمامؤؤؤا 
ااول المظؤؤؤاعر الد   ؤؤؤال لالصؤؤؤالح، وعؤؤؤذا اامؤؤؤر اريؤؤؤبط بجأؤؤؤدأ الس اسؤؤؤي لم ؤؤؤر حؤؤؤدوث 

 ا أ ار مباشر در   للدولال من  الل:
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 على وحدة العر . الح اظ -اواِل:
 ازالال ش،او  ومظالم الموالي. -ثانيِا:

أجؤؤؤؤؤرال المصؤؤؤؤؤالحال)المنامال( بؤؤؤؤؤ ن الح ؤؤؤؤؤاة الس اسؤؤؤؤؤ ال ومطالؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤد ن -ثالثاااااِا:
 .(28)ااسالمي

أمؤا   ،لسؤؤون اقؤؤد ذ،ؤر :)ان اصؤؤالحا  عمؤؤر ال ؤؤا ي عؤي اليؤؤي أزالؤؤ  ال وضؤؤى 
 .(29)اليي ،ا   موجودة اي عأد من سبقا من ب ي أم ال(

،ا ذ،ر )ا ؤا لؤم  حؤدث اؤي عأؤد عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز مؤن ااحؤوال وسيش ج س
بحسؤؤؤؤن  الدا ل ؤؤؤؤال شؤؤؤؤيل مأؤؤؤؤم ، ن الرااع ؤؤؤؤال وا مؤؤؤؤن والعؤؤؤؤدل دؤؤؤؤد عؤؤؤؤم الرع ؤؤؤؤال جم عأؤؤؤؤا

 .(30)س ريا(
اما المسيشرو دوزي اقد ذ،ر ع ا، ب صوص معامليا اعؤل الذمؤال وعؤدم دبولؤا 

بال،  ر من عدل عمر ورحميا بأدم ،  سال أو ب    ار:)والحق قال أن أعل الذمال يميعوا 
أو ب ؤ   ؤار صؤولا أعؤل الذمؤال عل ؤا،اأو  اقد امر عمالؤا بؤصن ا أؤدموا ،  سؤال أو ب عؤال

دؤؤؤد طبؤؤؤو العؤؤؤدل بالح ؤؤؤاظ علؤؤؤى مقدسؤؤؤا  أعؤؤؤل الذمؤؤؤال واؤؤؤي الودؤؤؤ    سؤؤؤا راعؤؤؤى مصؤؤؤالا 
ااسالم بان م ر أعل الذمال من ب ال الب ر وال، ؤائس يطب قؤام للعأؤود السؤابقال ب ؤ أم وبؤ ن 

 .(31)سلم ن ،واي الود  الذي لم  عمل أي  ل  ال على يطب قأا دبالم(الم
اما ب صوص   ار س اسؤيا المال ؤال علؤى انسؤالم،اقد ي اولأؤا ا ضؤام المسيشؤرو 

،واميدحؤؤؤؤا دائالم:)لقؤؤؤؤد اميؤؤؤؤاز عأؤؤؤد عمؤؤؤؤر ال ؤؤؤؤا ي بحر،ؤؤؤؤال يحؤؤؤؤول الؤؤؤؤى  (32)يومؤؤؤاس ار ولؤؤؤؤد
ال اي  شر الدعوة،وددم للشعو  انسالم واسعال ال طاو اقام بي ظ م حر،ال ملنعا الحماس

عؤذأ ،ؤل  ؤؤوع مؤن ا ؤؤواع ااغؤرال لقبؤؤول انسؤالم حيؤى مؤؤ حأم عبؤا  مؤؤن المال،،مؤا امؤؤر 
،،مؤؤا دؤؤال ع ؤؤا :)ولقؤؤد صؤؤادا  (33)عمالؤؤا علؤؤى الوا ؤؤا  بؤؤدعوة الؤؤذم  ن الؤؤى انسؤؤالم(

دعويؤؤا  جاحؤؤام يامؤؤام اؤؤي عؤؤذا اايجؤؤاأ الؤؤذي ،ؤؤان  ر ؤؤد ان  حققؤؤا ال ل  ؤؤال صؤؤاح  العقل ؤؤال 
،امؤن يلؤت (34)ليي اشرب  الورع واليد ن ابادر  جموع عائلؤال الؤى الؤد ول اؤي ااسؤالم(ا
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اؤؤي اسؤؤقاط الجز ؤؤال ()ال صؤؤوص  يضؤؤا ل ؤؤا ان س اسؤؤال ال ل  ؤؤال عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز
عمن اسلم اد  الى يدااو ال صار  الى انسالم ،و،ؤان ذلؤت مؤن  ؤالل عقل يؤا وورعؤا 

يحق و انصؤالح ،اعؤم بؤذلت انصؤالح المؤالي  ويقواأ اي يطب و الشر عال ااسالم ال اي
 على ،ااال مرااو الح اة ااجيماع ال والد   ال وااديصاد ال .

،مؤؤؤا ذ،ؤؤؤرأ د ورا ؤؤؤ  بقولؤؤؤا:) أن س اسؤؤؤال عمؤؤؤر ،ا ؤؤؤ  يرمؤؤؤي الؤؤؤى يشؤؤؤج ر غ ؤؤؤر 
،وممؤؤؤؤا سؤؤؤؤبو انشؤؤؤؤارة ال ؤؤؤؤا،من يص  ؤؤؤؤد (35)المسؤؤؤؤلم ن والزردشؤؤؤؤي ن الؤؤؤؤى اعي ؤؤؤؤاو انسؤؤؤؤالم(

مؤن بعؤض المسيشؤرد ن ،وردود المسؤلم ن عل أؤا  () ؤزاصالحا  عمؤر بؤن عبؤد العز 
ويص  ؤؤدعم لس اسؤؤيا واصؤؤالحايا المال ؤؤال ،أا القلؤؤال القل لؤؤال مؤؤن المحؤؤد  ن اليؤؤي يم لؤؤ  ،مؤؤا 
ذ،ر ؤؤا بحسؤؤن ابؤؤراع م حسؤؤن،اسن ع ؤؤات طائ ؤؤال مؤؤن المسيشؤؤرد ن الؤؤذ ن يحؤؤاملوا علؤؤى عؤؤذا 

جع ؤال وال  ال ؤؤال ،،مؤا حملؤؤوأ ال ل  ؤال وا يقؤؤدوا س اسؤيا انصؤؤالح ال والد   ؤال ووصؤؤ وعا بالر 
 -يبعال سقوط الدولال ا مو ال ومن عنال:

)ان انصؤؤؤالحا  اؤؤؤي  ظؤؤؤام -اقؤؤؤد ذ،ؤؤؤروا: (37)واوجسؤؤؤ  مؤؤؤوللر (36)اؤؤؤون ،ر مؤؤؤر
ال ؤؤراج اليؤؤي دؤؤام بأؤؤا عمؤؤر ،ؤؤان الكؤؤرض م أؤؤا العؤؤودة الؤؤى يطب ؤؤو القؤؤا ون القؤؤد م الؤؤذي 

،ؤان بح،ؤم  ()عز ؤز حرم اميالت ا رض على المسؤلم ن ،وان ذعؤن عمؤر بؤن عبؤد ال
سلطان الد ن عل ا بع دام عن ،ل أدرات لما يقض ا الح،مال الس اسؤ ال ،وان ،ؤل مؤا اعلؤا 
 ،اد  ،ون دد ساعد بصؤورة ،ل ؤال علؤى أاسؤاد  ظؤام الدولؤال مؤن أساسؤا،بعد أن ،ا ؤ  دؤد 
أصؤبح  دولؤؤال د  و ؤؤال، )والرومؤؤان(،وعم ا، ؤؤص الشؤؤعو  اليؤؤي عراأؤؤا اليؤؤار خ اؤؤي المسؤؤائل 

ل،ب رة ،أ ما دروا المبدأ الذي دروأ عؤن علؤم وعؤو ان ا دولؤال  م،ؤن ان يعؤ ش الس اس ال ا
اا بالوسائل اليي أد  الؤى د امأا،أمؤا عمؤر بؤن عبؤد العز ز،اقؤد ا صؤرف عؤن ا حؤوال 
الميمشؤؤؤؤ ال مؤؤؤؤر الوادؤؤؤؤر،واليي وضؤؤؤؤعأا  ل ؤؤؤؤال ا مو ؤؤؤؤون بعؤؤؤؤد عصؤؤؤؤر معاو ؤؤؤؤال ،وأراد أن 

ا من القر ن والحد ث،حيى ولو ،ؤان عؤذا  سيع ض ع أا بيحق و مباديل م ال ال اسيمدع
العمؤؤؤل ال ل ؤؤؤو بال  ؤؤؤال ا م،ؤؤؤن ي   ؤؤؤذأ اا علؤؤؤى أسؤؤؤاس علؤؤؤم غ ؤؤؤر ،امؤؤؤل ميؤؤؤص رام بمبؤؤؤاد  
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حاش يا الد   ال الى حد ا ا لم  قم حيى بمحاولال اصط اع شيل مؤن العقؤل ع ؤد يطب ؤو 
السؤؤاذج مؤؤا اؤؤي القؤؤر ن مؤؤن مبؤؤاد  ،بؤؤر  علؤؤى أحؤؤوال عؤؤذأ الؤؤد  ا ال ادصؤؤال ،و،ؤؤان ي ، ؤؤرأ 

.اا ان (38) ر د ،ذا و،ذا وا ا أذا ،ان اهلل  ر د ذلت امن المم،ن ي   ذأ(  قول لا أن اهلل
عمر بن عبد العز ز دد طبو الح،مؤال الروما  ؤال بحؤذاا رعااي ادامؤال الدولؤال ا مو ؤال ل،ؤن 
ل س علؤى الدولؤال اامو ؤال   سؤأا بؤل علؤى اسؤاس الدولؤال ا سؤالم ال اؤي عأودعؤا ا ولؤى 

 مؤؤ  واؤؤو اسؤؤس صؤؤح حال ب ؤؤالام علؤؤى ماجؤؤال اؤؤي القؤؤر ن ال،ؤؤر م وادؤؤوال وااعؤؤال واليؤؤي اد
 .()الرسول

،مؤؤؤا  قؤؤؤل مؤؤؤوللر عؤؤؤن ،ر مؤؤؤر بعؤؤؤض انجؤؤؤرالا  اليؤؤؤي دؤؤؤام بأؤؤؤا عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد 
بصؤؤؤدد الجز ؤؤؤال وال ؤؤؤراج وا عط ؤؤؤا ،واليي ظؤؤؤن بأؤؤؤا  طؤؤؤص ا ؤؤؤا الحؤؤؤو ب ؤؤؤ   ()العز ؤؤز

انجؤؤؤرالا  اليؤؤؤي أضؤؤؤر   المؤؤؤال  سؤؤؤائر اادحؤؤؤال ايعؤؤؤوض ،اقؤؤؤد ذ،ر:)والؤؤؤى جا ؤؤؤ  عؤؤؤذأ
بب ؤؤ  المؤؤال ا،بؤؤر الضؤؤرر ،جؤؤال أمؤؤر أ ؤؤر أصؤؤدرأ عمؤؤر ،ودؤؤد أوحؤؤى بؤؤا أل ؤؤا أحسؤؤاس 
أ سؤؤا ي بالعدالؤؤال،ل،ن لؤؤم  ،ؤؤن مواقؤؤام مؤؤن  اح ؤؤال عمل ؤؤال ،وعؤؤو  قؤؤض بؤؤرد جم ؤؤر ا مؤؤوال 
اليؤؤي ابيؤؤز  مؤؤن الرعا ؤؤا ظلمؤؤام الؤؤى أصؤؤحابأا، وا  عؤؤرف ان ،ؤؤان عؤؤذا دؤؤد ودؤؤر مقصؤؤورام 

،ول،ن أ، ؤؤر العمؤؤال   ا ؤؤال مؤؤا ،ؤؤان  سؤؤيط ر أن  يم ؤؤى ارصؤؤال أ، ؤؤر علؤؤى أحؤؤوال ارد ؤؤال
،اا أن عؤؤؤذا (39)موايؤؤؤاة مؤؤؤن عؤؤؤذأ ال رصؤؤؤال   يأؤؤؤا  ال زا ؤؤؤال مؤؤؤن غ ؤؤؤر أن   الؤؤؤا عقؤؤؤا (

اندعؤؤال مؤؤن دبؤؤل مؤؤوللر و،ر مرعلؤؤى م ؤؤل عؤؤذا العمؤؤل المأؤؤم الؤؤذي دؤؤام بؤؤا عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد 
 ،ب ؤؤ  المؤؤال واصؤؤحابأاون أي حؤؤو الؤؤى بؤؤرد جم ؤؤر ا مؤؤوال اليؤؤي ا ؤؤذ  د ()العز ؤؤز

بادئؤؤؤام ب  سؤؤؤا واعؤؤؤل ب يؤؤؤا ،ومؤؤؤن  ؤؤؤم اب ؤؤؤال لحميؤؤؤا مؤؤؤن اامؤؤؤو  ن ويؤؤؤبعأم بالعمؤؤؤال ،ا،ؤؤؤان 
ااجدر لموللر دبل ان  ودر   سا اؤي عؤذأ المكالطؤال ان  ؤذ،ر ل ؤا ولؤو دل ؤل واحؤد علؤى 
اعطؤؤال ذلؤؤت العمؤؤل ارصؤؤال للعمؤؤال ال و ؤؤال اؤؤي ابيؤؤزاز و أؤؤ  اامؤؤوال،اا ا ؤؤا  بؤؤدو مؤؤن 

الؤؤ ص ان عؤؤنال البؤؤاح  ن المسيشؤؤرد ن ،ؤؤا وا   ظؤؤرون الؤؤى عمؤؤر بؤؤن عبؤؤؤد  ؤؤالل ذلؤؤت 
العز ؤؤؤز مؤؤؤن م ظؤؤؤار عؤؤؤ ن واحؤؤؤدة وعؤؤؤي ييم ؤؤؤل اؤؤؤي صؤؤؤ  حقؤؤؤدعم علؤؤؤى ااسؤؤؤالم وراعؤؤؤي 
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جرالايا،ودد سبو وان ذ،ر ا ان الأاوزن رد  ()ااسالم ا ا الميم ل بش ص ال عمر وا 
ولؤؤال بؤؤ ن الؤؤواة وبؤؤ ن ان علؤؤى عؤؤذا اادعؤؤال وعؤؤو مؤؤ أم بقولا:)و،ؤؤذلت ع ؤؤي عمؤؤر بالح ل

 ،ؤؤؤون عمأؤؤؤم ا ول مؤؤؤن م اصؤؤؤبأم جمؤؤؤر اامؤؤؤوال    سؤؤؤأم ،وا غلؤؤؤ  أن ذلؤؤؤت عؤؤؤوض 
ال  قؤؤؤؤا  اليؤؤؤؤي اديضؤؤؤؤيأا اصؤؤؤؤالحايا ضؤؤؤؤع  ن ..وا ؤؤؤؤا عمؤؤؤؤل علؤؤؤؤى حما ؤؤؤؤال الرع ؤؤؤؤال مؤؤؤؤن 
العمال،وا ؤؤا حؤؤرص علؤؤى اا ي،ؤؤون ادارة ا مصؤؤار مجؤؤرد وسؤؤ لال اسؤؤيكاللأا اسؤؤيكالام 

 .(40)مال ام(
د،يور عماد الد ن  ل ل من ان  عقد حلقال  قاش بؤ ن الأؤاوزن مؤن ،ما يم،ن ال

جأال و،ر مر وموللر والوين ودوزي من جأال ا ر  حول س اسال عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز 
 .(41)المال ال

)يؤدعور د ؤؤل -،اقؤد ذ،ؤؤر: (42)(Dozyأمؤا المسيشؤؤرو ال ر سؤي ر  أؤؤار  دوزي)
الؤذي لؤم  بؤال بؤاامر ،حيؤى لقؤد ال ز  ال ا، ر زمن ال ل  ؤال الؤورع عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز 

بعؤؤث احؤؤد جبايؤؤا برسؤؤالال  قؤؤول لؤؤا ا أؤؤا لؤؤوا اسؤؤيمر اامؤؤر علؤؤى عؤؤذا الم ؤؤوال طؤؤو الم اؤؤي 
مصؤؤر لجؤؤ  الؤؤذم ون د ؤؤا يأم و سؤؤلموا ودؤؤل ال ؤؤراج اؤؤي ب ؤؤ  المؤؤال اصجابؤؤا ودد  لؤؤؤو 

ن ،االمسيشؤرو دوزي اورد عؤذا الؤ ص مؤ(43)أسلموا اما بعث اهلل  ب ا جاب ؤام ول،ؤن عاد ؤام(
با ا ولو اسلموا جم عؤام امؤا بعؤث اهلل  ب ؤا جاب ؤام ول،ؤن عاد ام،ل، ؤا اغ ؤل ان ( )عمر 

عمل ال اسقاط الجز ال عؤن الذم  ن،دؤد يحولؤ  مؤن جأؤال ا ؤر  الؤى عمل ؤال ا راد ؤال ا ؤر  
ييم ؤؤؤل بالز،ؤؤؤاة ،اضؤؤؤالم عؤؤؤن العشؤؤؤور اليؤؤؤي ي ؤؤؤرض عل أؤؤؤا اذا مؤؤؤا عملؤؤؤوا باليجؤؤؤارة وعؤؤؤن 

ذلت  جل  الى ب   المال ما  عادل الجز ال اليؤي اسؤقطأا ااراضي اليي اي ا د أم ،ل 
 او لعلأا ز ادة عل ا.

اما اان الوين  قول واليي سبو وان ذ،ر ا ذلت عن طر ؤو يرد ؤد حسؤن ابؤراع م 
حسن لذلت :)ان س اسال عمر بن عبد العز ز المال ال،لم ي،ن سو  غلطؤال اري،بأؤا بؤداار 

د د بال ظؤؤؤؤؤام الؤؤؤؤؤذي سؤؤؤؤؤ ا عمؤؤؤؤؤر بؤؤؤؤؤن مؤؤؤؤؤن رجع يؤؤؤؤؤا ،ومحااظيؤؤؤؤؤا الد   ؤؤؤؤؤال ،ويمسؤؤؤؤؤ،ا الشؤؤؤؤؤ
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،وان الحال ،ا   ييطل  عالجام أ ر غ ر يلت الس اسال اليي سؤار عل أؤا ()ال طا 
،ودؤؤؤؤد ذ،ؤؤؤؤر ا ضؤؤؤؤام:)أما محاولؤؤؤؤال عمؤؤؤؤر بؤؤؤؤن عبؤؤؤؤد العز ؤؤؤؤز (44)(()عمؤؤؤؤر بؤؤؤؤن ال طؤؤؤؤا 

انصالح ال اص أا لم يزد ا مور أا حرجام لما ،ا   ييص ر با من يح ظ ورجع ال وايقؤف 
لقؤؤؤد ايأؤؤؤم اؤؤؤان الؤؤؤوين  (45)لدولؤؤؤال ااديصؤؤؤاد ال ،وأ أؤؤؤا دؤؤؤد أ ضؤؤؤب  ب ؤؤؤ  المؤؤؤال(مؤؤؤر حالؤؤؤال ا

 -:(46)بالرجع ال والمحااظال الد   ال لسب ن ()عمر
ا ؤؤؤا سؤؤؤار علؤؤؤى س اسؤؤؤال يحؤؤؤول دون مل، ؤؤؤال الج ؤؤؤد لؤؤؤ رض ،اقؤؤؤد ذ،ؤؤؤر  -أوام :

أي  ظؤام -الوين)ورغم ما ،ا ؤ  ييطلبؤا الحالؤال مؤن العؤدول عؤن ذلؤت ال ظؤام عؤدوام يامؤام 
اغؤرو اقؤد ،ا ؤ  الس اسؤال اليؤي سؤار عل أؤا عمؤر بؤن عبؤد -( ) مؤر بؤن ال طؤا ع

يحول دون مل، ال الج ؤد ل رض،ب  مؤا ،ا ؤ  الحالؤال يقضؤي بمؤ حأم ا اعؤا ( ) العز ز
،وبأذا  ،ون الوين دد ا طص اي يعل لا ح ث ان عذا ا جؤرال (47)اسيكاللأا واسي مارعا(

أعم ال ،بر  مؤن ح ؤث ا يؤزاع ا رض مؤن المل، ؤال  بالم أوم العلمي لالديصاد ،اجرال لا
ال رد ؤؤؤال وا يقالأؤؤؤا ل ؤؤؤد الدولؤؤؤال ليصؤؤؤبا الدولؤؤؤال عؤؤؤي المالؤؤؤت الشؤؤؤرعي لؤؤؤ رض ،وبأؤؤؤذا ي قؤؤؤذ 

 .(48)الدولال ال الح ن من ااسيكالل الذي ،ان  سلطا عل أم المال،ون
القؤؤد اأؤؤم الؤؤوين م أؤؤوم الرجع ؤؤال بشؤؤ،ل ا ي ؤؤو وال ظؤؤرة الصؤؤح حال  حؤؤو مشؤؤ،لال 

،اذ ،ؤؤان  ؤؤر  يوز ؤؤر اارض علؤؤى الج ؤؤد اسؤؤيكاللأا،وعو  ر ؤؤد بأؤؤذا يطب ؤؤو مؤؤا اارض
،ان  جري اي اوربا من العالدا  اادطاع ال ،وعؤذا  طؤص اذ  سؤي الؤوين ان ال ؤارو اؤي 

،،مؤا اؤا  الؤوين ان مسؤاو  يوز ؤؤر ا رض (49)الظؤروف الذاي ؤال والموضؤوع ال ،ؤان ،ب ؤؤرام 
ي الميؤؤص ر ،جؤؤال  ب يؤؤائع سؤؤلب ال مؤؤن ال اح ؤؤال علؤؤى الج ؤؤد اسؤؤيكاللأا اؤؤي العأؤؤد العباسؤؤ

صؤؤؤؤالحأا ازد ؤؤؤؤاد أ ياجأا،ير،وعؤؤؤؤؤا  ااديصؤؤؤؤاد ال،اذ بؤؤؤؤدام مؤؤؤؤؤن ع ا ؤؤؤؤال الج ؤؤؤؤد بؤؤؤؤؤا رض وا 
اصصبح  ا رض يعا ي من انعمال الشد د وال را  ،مما ،ان  ندي بأم الؤى مطالبؤال 

 الؤؤؤث ، ودؤؤؤد يبؤؤؤ ن ذلؤؤؤت بشؤؤؤ،ل واضؤؤؤا اؤؤؤي م يصؤؤؤف القؤؤؤرن ال(50)ال ل  ؤؤؤال بيبؤؤؤدلأا بك رعؤؤؤا
والرابر الأجري، وم ان ،ا   يقطر ا رض على ،بار الج د لسد   قايأم،او على شؤ،ل 
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م،ااؤؤؤؤؤصة للقؤؤؤؤؤادة العسؤؤؤؤؤ،ر  ن و ي جؤؤؤؤؤال ا يصؤؤؤؤؤارعم ضؤؤؤؤؤد ااعؤؤؤؤؤدال،و،ان عؤؤؤؤؤنال  يمسؤؤؤؤؤ،ون 
بؤا رض اذا درر  علؤ أم ارباحؤام ،  ؤرة ،أمؤا اذا ،ا ؤ  اراضؤ أم ذا  ربؤا دل ؤل ردوا يلؤت 

 .(51)عاااراضي وعوضوا ع أا بك ر 
ا،ا    ي جال ذلت أن عم ال را  ا راضي الزراع ال ودل ا ياجأا ،اي حؤ ن ان 

،ان  ر  ا ا بؤدام مؤن مؤ ا أولئؤت الج ؤود ا راضؤي ،  ؤرض لأؤم مؤا  ضؤمن ( )عمر
،ولؤؤم (52)مع شؤؤيأم ،وبال عؤؤل اقؤؤد ،يؤؤ  الؤؤى  ز ؤؤد بؤؤن حصؤؤ ن:)ان مؤؤر للج ؤؤد بال ر ضؤؤال(

،اذ ان عمؤؤر بؤؤن  ()عأؤؤد عمؤؤر بؤؤن ال طؤؤا  ،يؤؤف بأؤؤذا بؤؤل ايبؤؤر مؤؤا ،ؤؤان سؤؤائرام اؤؤي 
 ()ارض لع ؤال المقايلؤال وذر ؤيأم العشؤرا  ،اؤصمض ع مؤان بؤن ع ؤان  ()ال طا 

 ،أؤا ور ؤال الم ؤؤ  ممؤن لؤ س اؤي العطؤؤالومؤن بعؤدأ مؤن الؤواة ذلؤؤت ،وجعلوعؤا مورو ؤا  ر 
 .(53)حيى ،ان عمر بن عبد العز ز على ما دد ايبر(

 ،()بال ظؤام الؤذي سؤ ا عمؤر بؤن ال طؤا   ا  ام: يمست عمر بن عبد العز ؤز
اقؤؤد عؤؤا  اؤؤان الؤؤوين عؤؤذأ العؤؤودة ،مؤؤا عابأؤؤا مسيشؤؤردون   ؤؤرون وردد أراعمؤؤا منر ؤؤون 

 .(54)عربام 
اؤؤي حؤؤ ن ان عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز ع ؤؤدما اراد العؤؤودة الؤؤى ال ظؤؤام القؤؤد م الؤؤذي 

 يؤؤؤؤو ى مؤؤؤؤن ذلؤؤؤؤت ا جؤؤؤؤا السؤؤؤؤبل ,،ؤؤؤؤان ()،ؤؤؤؤان اؤؤؤؤي عأؤؤؤؤد جؤؤؤؤدأ عمؤؤؤؤر بؤؤؤؤن ال طؤؤؤؤا 
واؤؤؤي ذلؤؤؤت الحؤؤؤو لعمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز  ن ال ظؤؤؤام الؤؤؤذي سؤؤؤ ا عمؤؤؤر بؤؤؤن  ،(55)واا ؤؤؤدعا

ُ ر ؤؤؤؤؤؤد أن  عؤؤؤؤؤؤود الؤؤؤؤؤى الماضؤؤؤؤؤؤي ل لؤؤؤؤؤؤيمس مؤؤؤؤؤن عؤؤؤؤؤؤذا الماضؤؤؤؤؤؤي يجاربؤؤؤؤؤؤا  ()ال طؤؤؤؤؤا  
ال اجحال،على ع،س ما ر دأ المسيشردون بان  يرت الماضي   ؤا مجؤرد رجؤوع  عمؤال 

 ؤر ن ،او لعلأؤم  ر ؤدون ل س لؤا صؤلال ا أؤا وا مؤا مجؤرد رجوعؤا الؤى الماضؤي ليقل ؤد اآ
أن  أمؤؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤؤت الماضؤؤؤؤؤي ب،ؤؤؤؤؤل  جاحايؤؤؤؤؤا و برايؤؤؤؤؤا   ؤؤؤؤؤا  ()مؤؤؤؤؤن ال ل ؤؤؤؤؤال او عمؤؤؤؤؤر

ماضؤؤؤي،بل علؤؤؤى الع،ؤؤؤس أ أؤؤؤم دؤؤؤد اغ لؤؤؤوا ان ال ظؤؤؤرة اليقدم ؤؤؤال عؤؤؤي بحؤؤؤد ذايأؤؤؤا ،اح ؤؤؤال 
الصؤالا مؤؤن القؤؤد م،وان اعمؤال الماضؤؤي عؤؤي الرجع ؤؤال بحؤد ذايأا، اصؤؤال اذا ،ؤؤان القؤؤد م 
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الم ؤؤاد ن اندار ؤؤال والعمل ؤؤال وااديصؤؤاد ال والس اسؤؤ ال وعؤؤم ذلؤؤت دؤؤد ا بؤؤ   جاحؤؤا اؤؤي ،ااؤؤال 
 القد م على انصالحا  اليي حد   من دبل ال ل ال ا ما بعد .
اؤؤؤي مواضؤؤؤر مع  ؤؤؤال  ()امؤؤؤا يومؤؤؤاس ار ولؤؤؤد اعلؤؤؤى الؤؤؤرغم مؤؤؤن اميداحؤؤؤا لعمؤؤؤر

ب صوص يد  ا وورعا وحر،يا اليي اد  الى د ول ال،  ر الى ااسالم اا ا ا أعؤا  
س اسؤؤيا المال ؤؤال بقولؤؤا:)ان ا سؤؤال   اليؤؤي دؤؤام بأؤؤا عمؤؤر ال ؤؤا ي،وان ا طؤؤو  علؤؤى عل ؤؤا 

 سارة اادحال من ال اح ال المال ال ،دد صادا   جاحام يامام اي اايجاأ الذي ،ان  ر د ان 
 .(56) حققا ال ل  ال صاح  العقل ال اليي أشرب  الورع واليد ن(

ن ،ؤؤا وا  عيبؤؤرون اجؤؤؤرالا  و،ا ؤؤ  عؤؤذأ عؤؤي ارال المسيشؤؤرد ن الميحؤؤامل ن الؤؤذ 
 المال ال دد سبب   سارة اادحال اي م زا  ال الدولال . ()عمر بن العز ز 
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 املثحث انثاوي
تعذ اخلالفح وذعامهه  () انرحول يف شخصيح عمز ته عثذ انعزيز

 مع األموال واإلصالحاخ املانيح نعمز ورد املظامل
 

 شخصيره تعذ اخلالفح  -اوالً:
،ومؤا ،ؤان ()،ب ؤر اؤي ش صؤ ال عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز  لقد ،ان ع ات يحؤول

ويحسسؤؤؤأا ش صؤؤؤ ام مؤؤؤن  ؤؤؤالل مالزميؤؤؤا  ()اسؤؤؤيقرال احؤؤؤوال الدولؤؤؤال دبؤؤؤل عأؤؤؤد عمؤؤؤر
لل ل ال و صحا لأم والعمل اي بالطأم،وما ،ان للظروف الصعبال اليي ،ا   يمر بأا 

صؤؤالح الدولؤؤال ،واليؤؤي اسؤؤيوجب  م ؤؤا االي ايؤؤال الجد ؤؤال لالصؤؤالح واسؤؤ ما مؤؤا   ؤؤص اا
المالي م ا، وعلى ،ل حال اصن اليحول الحاصؤل اؤي ش صؤ يا لؤم  ،ؤن اؤي مضؤمو أا 
الدا لي،بل اديصر اليحؤول اقؤط علؤى مظأؤرأ ال ؤارجي اؤي ملبسؤا واسؤرااا اؤي اليعطؤر 
وال ؤؤ ال اؤؤي مشؤؤ يا العمر ؤؤال وزعؤؤدأ بعؤؤض الشؤؤيل ،ل،ؤؤن ا مؤؤا   ؤؤص ورعؤؤا ويقؤؤواأ و بؤؤذأ 

مال اظ ارأ ،ودد ذ،ر ا ا ضام رأي المنر  ن ااوائل لالسيكالل ،ان موجودام ع دأ م ذ  عو 
 ا ا . 

امؤؤا ا مؤؤا   ؤؤص يقؤؤو م المسيشؤؤرد ن لش صؤؤ يا بعؤؤد ال الاؤؤال ا،ا ؤؤ  ،اايي:لقؤؤد 
ا،ي ى الأاوزن بقولا: )ان عمؤر عؤو شؤ ص واحؤد لؤم  حؤدث أي ا قؤال  اؤي ش صؤ يا 

 ر ؤؤد مؤؤن ولعؤؤل الأؤؤاوزن ،ؤؤان  (57)أي ان ش صؤؤ يا ، ل  ؤؤال اميؤؤداد لش صؤؤ يا دبؤؤل ذلؤؤت(
ذلؤؤؤت اابيعؤؤؤاد عؤؤؤن المظأؤؤؤر ال ؤؤؤارجي باعيبؤؤؤارأ امؤؤؤر زائؤؤؤل،وا،ي ى بؤؤؤالقول اؤؤؤي مضؤؤؤمو ا 

  الدا لي الميم ل بالورع واليقو  والصالح.
امؤؤا باريولؤؤد اقؤؤد ،ؤؤان ا، ؤؤر ي صؤؤ الم لؤؤؤا اؤؤي عؤؤذا المضؤؤمار اذ ااؤؤرد لؤؤا صؤؤؤ حال 

ال ؤؤاس بقولؤؤا: )( )، اقؤؤد ا  ؤؤى علؤؤى عمؤؤر (58)واحؤؤدة مؤؤن بح ؤؤا عؤؤن ال الاؤؤال ا مو ؤؤال
الؤذ ن رأو عمؤؤر اؤؤي المد  ؤال أو اؤؤي بالطؤؤا  ؤادرام مؤؤا بسم،ا ؤؤا يم  ؤزأ مؤؤن شؤؤحوبا وضؤؤع ا 
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بعؤؤد ال الاؤؤال ،اقؤؤد ،ؤؤان  مشؤؤي مشؤؤ ال الرعبؤؤان وعؤؤو  ميلؤؤت مؤؤدا  ل امبراطور ؤؤال عالم ؤؤال 
يحؤؤ  يصؤؤراا ل، ؤؤا ي لؤؤى عؤؤن ،ؤؤل الميؤؤر ا رضؤؤ ال بأؤؤدف ال جؤؤاة مؤؤن ال ؤؤار،وعو اان 

 الميبقي أماما وعو  عمال الج ال(.   حاول أن  صل الى الأدف الوح د
 ثاويًا: عمز ورد املظامل 

للمظالم ،  ؤرة اا أن ما أم ؤا  ()أن انشارا  على رد عمر بن عبد العز ز 
عو ماع ي با المسيشردون وما ر،زوا عل ا اي صدد رد المظالم من دبؤل ال ل  ؤال عمؤر 

 -ومن عذأ المظالم:  ()بن عبد العز ز
ذ،ؤؤؤؤؤؤؤؤر ابؤؤؤؤؤؤؤؤن سؤؤؤؤؤؤؤؤعد أن ارض اؤؤؤؤؤؤؤدت ،ا ؤؤؤؤؤؤؤؤ  صؤؤؤؤؤؤؤؤ  ا لرسؤؤؤؤؤؤؤؤول لقؤؤؤؤؤؤؤد  -أرض فاااااااا  : -1

ابق ؤؤؤ   ()،سؤؤؤصليا ااطمؤؤؤال ان  عط أؤؤؤا ا اعؤؤؤا اؤؤؤصبى ، ؤؤؤم يؤؤؤواي رسؤؤؤول اهلل()اهلل
واسؤؤيمر الحؤؤال الؤؤى  الاؤؤال معاو ؤؤال اوعبأؤؤا  ()علؤؤى حالأؤؤا اؤؤي  الاؤؤال ابؤؤي ب،ؤؤر

لمؤؤروان بؤؤن الح،ؤؤم  ؤؤم وعبأؤؤا مؤؤروان لولد ؤؤا عبؤؤد العز ؤؤز وعبؤؤد الملؤؤت اصلؤؤ  مل، يأؤؤا 
دعم من بعدعم اصشيراعا عمربن عبد العز ز من الول د وسل مان ولمؤا يؤولى الى اوا

ال الاال ردعا الى ما ،ا   عل ؤا ودؤال لل ؤاس اشؤأدوا علؤير أ ؤي دؤد ردديأؤا الؤى مؤا 
,لقؤؤد اورد الأؤؤاوزن جم ؤؤر الروا ؤؤا  اليؤؤي ورد  (59) ()،ا ؤؤ  عل ؤؤا زمؤؤن الرسؤؤول

 ،وا دعا.(60)اي ارض ادت عن البالذري
د اص ا ر،ز علؤى ارض اؤدت واجمؤر اؤي الروا ؤا  سؤوال مؤن الؤبالذري اما باريول

او عن ابن سعد اقد ذ،ر: )ان عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز بح،ؤم ،و ؤا الؤوارث الشؤرعي لأؤذأ 
اارض عؤؤن والؤؤدأ اس ؤؤا دؤؤد ،ؤؤرس د لأؤؤا الؤؤى غرضؤؤأا ااصؤؤلي الؤؤى اب ؤؤال السؤؤب ل ،مؤؤا 

اب ال ا ضام بروا ال أ ر  ، وعزز صورة عمر اا ج(61)سابقام  ()،ا   اي عأد الرسول
ا  رد بأا ا ص أا ي وعي :)لما ولي عمر بن عبد العز ؤز بؤدأ بلحميؤا وأعؤل ب يؤا اص ؤذ 
مؤا ،ؤؤان اؤؤي أ ؤؤد أم وسؤمى أعمؤؤالأم المظؤؤالم ،ا زعؤؤ  ب ؤؤو ام ؤال الؤؤى ااطمؤؤال ب ؤؤ  مؤؤروان 
ا عميا اصرسل  أل ا أ ي دد يم ا ي امر ابد من لقائت ا ؤا اصييؤا لؤ الم اص زلأؤا عؤن دابيأؤ
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الما أ ذ  مجلسؤأا دال: اعمؤال أ ؤ  أولؤى بؤال،الم  ن الحاجؤال لؤت اي،لمؤي دالؤ : ي،لؤم 
رحمؤال، لؤم  بع ؤا عؤذابام  () ا أم ر المنم  ن اقال: ان اهلل يبارت ويعالى بعث محمؤد 

الى ال اس ،ااؤال  ؤم ا يؤار لؤا مؤا ع ؤدأ اقبضؤا ال ؤا ويؤرت لأؤم  أؤرام شؤربأم ا ؤا سؤوال، م 
أر علؤى حالؤا ، ؤم ولؤي عمؤر اعمؤل علؤى عمؤل صؤاحبا،الما ولؤي دام ابو ب،ر،ايرت ال 

ع مؤؤان اشؤؤيو مؤؤن ذلؤؤت ال أؤؤر  أؤؤرام ، ؤؤم ولؤؤي معاو ؤؤال اشؤؤو م ؤؤا اا أؤؤار، م لؤؤم  ؤؤزل ذلؤؤت 
ال أر ل شو م ا  ز د ومروان وعبد الملت والول د وسل مان ،حيى أاضى ا مر الي ودؤد 

م ال أؤر ا عظؤم الؤى مؤا  بس ال أؤر ا عظؤم ولؤن  ؤروي أصؤحا  ال أؤر حيؤى  عؤود الؤ أ
،ان عل ا اقال لا دد أرد  ،المؤت ومؤذا،ريت اصمؤا اذا ،ا ؤ  عؤذأ مقاليؤت السؤ  بؤذا،رة 

،اقد شدد باريولد من  الل عذأ الروا ال على (62)لت ش ئام ورجع  ال أم اصبلكيأم ،الما(
وال ل  ي ن ا ول ن  ي ذ لا مجر   ()يصو ر عمر لالسالم ب أر ،ان اي زمن ال بي

بؤؤؤدأ  الق ؤؤؤوا  يي ؤؤرع عؤؤؤن ال أؤؤؤر وييزا ؤؤؤد اعؤؤؤدادعا حيؤؤؤى  ()احؤؤدام وم ؤؤؤذ زمؤؤؤن ع مؤؤؤانو 
اصبا ال أر جااام واي الود    سا لم  عد  روي عطش اولئؤت الؤذ ن علؤى حاايؤا وابؤد 

و علؤؤو علؤؤؤى عؤؤذأ الروا ؤؤؤال بؤؤالقول:) عؤؤؤرف  (63)مؤؤن عؤؤودة الم ؤؤؤاأ لؤؤيم  ال أؤؤؤر مؤؤن جد ؤؤؤد
الؤؤى الرع ؤؤال اؤؤي اعؤؤادة ح ؤؤاة المجيمؤؤر ااسؤؤالمي ال ل  ؤؤال ، ؤؤف  عطؤؤي يعب ؤؤرام ي ط ط ؤؤام 

 .(64)البدائ ال الى ،ل  قاويأا(
لما اسي لف عمر بن عبؤد العز ؤز : (ذ،ر البالذري والطبري-مطمب اىل سمرقن : -2

واؤؤؤؤد عل ؤؤؤؤا دؤؤؤؤوم مؤؤؤؤن اعؤؤؤؤل سؤؤؤؤمرد د اراعؤؤؤؤوا ال ؤؤؤؤا ان دي بؤؤؤؤال د ؤؤؤؤل مؤؤؤؤد  يأم واسؤؤؤؤ، أا 
  صؤؤ  لأؤؤم داضؤؤ ام   ظؤؤر  المسؤؤلم ن علؤؤى غؤؤدر ا،يؤؤ  عمؤؤر الؤؤى عاملؤؤا  ؤؤصمرأ ان

ا مؤؤا ذ،ؤؤروا اؤؤصن دضؤؤى بؤؤس راج المسؤؤلم ن أ رجؤؤوا ،ا صؤؤ  لأؤؤم القاضؤؤي جم ؤؤر بؤؤن 
حاضؤؤر ال ؤؤاجي اح،ؤؤم ب ؤؤ أم بؤؤس راج المسؤؤلم ن علؤؤى ان   ابؤؤذوعم علؤؤى سؤؤوال،ا،رأ 

،ودؤؤد علؤؤو اؤؤان الؤؤوين علؤؤى عؤؤذأ الروا ؤؤال (65)اعؤؤل مد  ؤؤال سؤؤمرد د وادؤؤروا المسؤؤلم ن(
 أم بح،م ما  ف على احد بمؤا ا طؤو  عل ؤا مؤن بقولا:)ان م دو  عمر دضى ب 
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،اا ان ادعؤؤال الؤؤوين باطؤؤل  ن الواضؤؤا (66)ال بؤؤث حيؤؤى علؤؤى اشؤؤد ال ؤؤاس  زاعؤؤال(
مؤؤؤؤن الروا ؤؤؤؤال ان اعؤؤؤؤل سؤؤؤؤمرد د دؤؤؤؤد د عؤؤؤؤوا بؤؤؤؤالح،م العربؤؤؤؤي وراضؤؤؤؤوا ان  عؤؤؤؤودوا الؤؤؤؤى 

، اا ا  ا  ر  ان الؤوين لؤم  ؤيمعن ج ؤدام بالروا ؤال اضؤالم عؤن ا ؤا يجاعؤل (67)الحر 
بقؤؤولأم للقاضؤؤي:بل  رضؤؤى بمؤؤا ،ؤؤان وا  جؤؤدد حربام،ودؤؤال اعؤؤل  (68)رد اعؤؤل الصؤؤكد
دؤؤد  الط ؤؤا عؤؤنال القؤؤوم وادم ؤؤا معأؤؤم، وام و ؤؤا وأم اعم،اؤؤصن ح،ؤؤم ل ؤؤا -الؤؤرأي مؤؤ أم :

عؤؤد ا الؤؤى الحؤؤر  وا  ؤؤدري لمؤؤن  ،ؤؤون الظ ؤؤر،وان لؤؤم  ،ؤؤن ل ؤؤا اجيلب ؤؤا عؤؤداوة اؤؤي 
ا،ؤان ااجؤدر ب لؤوين  (69)ا ولؤم   ؤازعوا(الم ازعال ،اير،وا ا مر على ما ،ان ورضو 

ان  حلؤؤل عؤؤدم دبؤؤول سؤؤ،ان مؤؤا ورال ال أؤؤر ا صؤؤل ن العؤؤودة الؤؤى الحؤؤر  واادييؤؤال 
ا مؤا ب ؤؤ أم بمؤؤا ا عؤؤود بال ائؤؤدة اؤؤي ،ليؤؤا الحؤؤالي ن الظ رأوالأز مؤؤال ،اعؤؤدم دبؤؤولأم عؤؤذا 

أم دل ؤؤل علؤؤى اليسؤؤاما الؤؤذي ،ؤؤان عل ؤؤا السؤؤ،ان الجؤؤدد مؤؤن المسؤؤلم ن والؤؤذ ن أسؤؤ، 
دي بؤؤؤال دون مشؤؤؤوريأم أول ا مؤؤؤر اا أ أؤؤؤم يعا شؤؤؤوا بالسؤؤؤلم ا مؤؤؤا ب ؤؤؤ أم ممؤؤؤا جعلأؤؤؤم 
 رضؤؤون لح،ؤؤم القاضؤؤي ،عؤؤالوة علؤؤى ان القاضؤؤي عؤؤو مؤؤن المسؤؤلم ن،و،ذلت أم ؤؤر 
المنم  ن ،الو ،ان م ل ما  قول من ال بث عل ا لما لجؤانا أل ؤا لؤرد مظؤالمأم مؤن 

الميعلقؤؤؤال بصعؤؤؤل سؤؤؤمرد د بروا يؤؤؤي  الؤؤؤذي ظلمأؤؤؤم ،امؤؤؤا الأؤؤؤاوزن ،اا ؤؤؤا عؤؤؤزز الروا ؤؤؤال
الطبؤؤري والؤؤبالذري معؤؤام ولؤؤم  جؤؤري أي يك ؤؤر علؤؤى عؤؤذأ الروا ؤؤا  او  ؤؤذ،ر م ادشؤؤال 

 (70)لأا
 ثانثًا: عمز وأهم انذمح 

المسؤؤؤلم ن وضؤؤؤمن لأؤؤؤم مع شؤؤؤال ،ر مؤؤؤال،  ()لقؤؤؤد ي، ؤؤؤل عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز
أؤؤم عطؤؤالام مؤؤن واسؤؤ ما العؤؤاجز ن عؤؤن العمؤؤل مؤؤ أم وال قؤؤرال والمسؤؤا، ن الؤؤذ ن  صؤؤرف ل

لم يقيصر على المسلم ن احس  بل  ()ب   المال ل سد حاجايأم اا ان ، الال عمر
و ل ائؤؤا الراشؤؤد ن، وعؤؤد ان رعا ؤؤال ()شؤؤمل  اعؤؤل الذمؤؤال،وذلت يطب قؤؤام لسؤؤ ال الرسؤؤول 

الؤؤؤؤذمي ع ؤؤؤؤد الضؤؤؤؤرورة امؤؤؤؤر  عيبؤؤؤؤر مؤؤؤؤن الرحمؤؤؤؤال وانحسان،وااسؤؤؤؤالم عؤؤؤؤو د ؤؤؤؤن الرحمؤؤؤؤال 
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 يؤا ااجيماع ؤال ،ااؤال الؤذم  ن اراؤر الجز ؤال عؤن الرعبؤان وانحسان ،اقد شمل عمؤر برعا
ودؤؤؤؤام بيسؤؤؤؤل ف  (71)اؤؤؤؤي مصؤؤؤؤر،والكى الضؤؤؤؤر بال عؤؤؤؤن امؤؤؤؤالت ال،  سؤؤؤؤال وا سؤؤؤؤاد ال ع ؤؤؤؤات

واليؤؤي يعؤؤود اائؤؤديأا لب ؤؤ  مؤؤال  (72)مؤؤزارعأم ل،ؤؤي  يم، ؤؤوا مؤؤن ي شؤؤ ط أعمؤؤالأم الزراع ؤؤال 
 المسلم ن.

ر اعؤؤل الذمؤؤال  حؤؤو عشؤؤر امؤؤا بال سؤؤبال للمسيشؤؤرد ن ا لأؤؤاوزن ااؤؤرد لمعاملؤؤال عمؤؤ
بح ؤؤؤا الم صؤؤؤص لأؤؤؤذا ال ل  ؤؤؤال مسؤؤؤي دام الؤؤؤى مؤؤؤا جؤؤؤال اؤؤؤي روا ؤؤؤا  الؤؤؤبالذري واديبسؤؤؤأا 

و اصؤؤال ا مؤؤا   ؤؤص اعؤؤل  جؤؤران اقؤؤد اميؤؤدح الأؤؤاوزن عمؤؤر بقولا:)لقؤؤد ،ؤؤان  (73)جم عؤؤا
عمؤؤر واسؤؤر الصؤؤدراي معاملؤؤال اعؤؤل دبؤؤرص وا لؤؤال و جؤؤران وحؤؤط عؤؤ أم ،ؤؤل مؤؤا زاد علؤؤ أم 

بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز اراد ان  صؤؤلا ظلؤؤم عمؤؤر بؤؤن ال طؤؤا    ؤؤا  الؤؤواة ،و ضؤؤ ف ان عمؤؤر
،ؤؤؤان بسؤؤؤب   ()اجؤؤؤالل ال ل  ؤؤؤال عمؤؤؤر بؤؤؤن ال طؤؤؤا   ،وسؤؤؤب (74)اجلؤؤؤى اعؤؤؤل  جؤؤؤران(

وعؤؤذا  (75)علؤؤى المسؤؤلم ن ()اي ؤاذعم ال  ؤؤل والسؤؤالح اؤؤي بالدعؤؤم ا ؤؤاف مؤؤ أم عمؤؤر 
لح اظ على  ع ي ا ا لم  ،ن اجاللعم ظلما من عذا ال ل  ال العادل ,بل ،ان من اجل ا

دولؤؤال ااسؤؤالم وسؤؤالميأا،،ما راؤؤض الأؤؤاوزن  ؤؤص المؤؤنرخ الب ز طؤؤي   واؤؤا  وس بعؤؤد ان 
 قيبسا والذي م ادأ: ) اما ا ما  يعلو بمعاملال عمر بؤن عبؤد العز ؤز  عؤل ااد ؤان اؤسن 

( مؤؤن يؤؤار خ ال ل قؤؤال لمؤؤا حؤؤدث اؤؤي يلؤؤت السؤؤ ال زلؤؤزال 6210  واؤؤا  وس اؤؤي حؤؤوادث ) 
ر ا ؤؤؤا ال ب ؤؤؤذ اؤؤؤي المؤؤؤدن وا،ؤؤؤرأ ال صؤؤؤار  علؤؤؤى الؤؤؤد ول اؤؤؤي ،ب ؤؤؤر اؤؤؤي الشؤؤؤام ،حؤؤؤرم عمؤؤؤ

ااسالم و،ان من اعل ذلت رار ع ا الجز ال ،واما من لم   عل اص ا ديلأم ،ودد اسيشأد 
،وعلو الأاوزن على ذلت اذ دال:)لقد  لؤط   واؤا  وس بؤ ن باطؤل وحو،امؤا (76)،  رون(

ن ال صؤؤؤار  احسؤؤؤوا ذلؤؤؤت الحؤؤؤو اأؤؤؤو ان عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز ،ؤؤؤان مسؤؤؤلمام ميحمسؤؤؤام وا
،ول،ؤن عمؤؤر لؤؤم  ،ؤؤرأ ال صؤار  علؤؤى الؤؤد ول اؤؤي انسؤؤالم مأؤددأ ا ؤؤاعم بالقيؤؤل ،  ؤؤا لؤؤو 
،ان اعل ذلت ل،ان ا ا اعيدال على الحو القائم الذي ضم ا انسؤالم لأؤم، وعؤذا مؤا لؤم 

، لؤو ،ؤان ادعؤال   واؤا  وس صؤح ا ،لمؤا ،ؤان عمؤر (77) ،ن من عمر   ؤا مسؤلم حؤو(
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() عمالا بصن  شأدوا على الصلا مر اعل الذمال شأودام من الحصؤن علؤى  ،دد امر
دؤؤؤؤاديأم،ل،ي  ،ؤؤؤؤون ،ؤؤؤؤل شؤؤؤؤيل أمؤؤؤؤامأم وبؤؤؤؤدرا يأم ،وأمؤؤؤؤر بي   ؤؤؤؤرعم بؤؤؤؤ ن ااسؤؤؤؤالم وراؤؤؤؤر 

 الجز ال،اا،راعأم على اعي او ااسالم.
،ما اورد الأاوزن روا ال البالذري ب صوص اعادة عمر ال،  سال لل صار  بعؤد 

،و شؤؤ د بعؤؤدل عمؤؤر بقولؤؤا:)أن عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد (78)لجؤؤزل ا   ؤؤر م أؤؤاان  ،ي ؤؤي بصديبؤؤاس ا
العز ز اليزم بحدود الشرع اليزامام يامؤام معأؤم ودؤد حمؤى عمؤر لأؤم ، ائسؤأم القد مؤال اليؤي 
ضم أا لأم الصلا ،ولم  م ر ان ب ال ال، ؤائس الجد ؤدة ،و،ؤان القؤا ون الؤذي طبقؤا عؤو 

،ؤؤؤؤن أن   عؤؤؤؤل غ ؤؤؤؤر ذلؤؤؤؤت اا أذا ي ،ؤؤؤؤر القؤؤؤؤا ون الشؤؤؤؤرعي الؤؤؤؤذي اشؤؤؤؤت ا ؤؤؤؤا، و،ؤؤؤؤان ا م
،و  ر دل ل على ذلت عو رد ا عل ا برد ما زادأ الول د بن عبد الملؤت علؤى (79)لمسالم(

اي ذلت،)اؤصمر أن  أؤدم مؤا زاد  ()المسجد اي دمشو لراض وش،و  ال صار  لعمر
 مؤؤؤن المسؤؤؤجد والعائؤؤؤد مل، يؤؤؤا الؤؤؤى ،  سؤؤؤال  وح ؤؤؤا، اا ان عؤؤؤدد مؤؤؤن ال قأؤؤؤال ادبلؤؤؤوا علؤؤؤى
ال صؤؤار  اسؤؤصلوعم ان  عطؤؤوا جم ؤؤر ، ؤؤائس الكوطؤؤال اليؤؤي أ ؤؤذ  ع ؤؤوة مقابؤؤل اع ؤؤالعم 

 0(80)عن ،  سال  وح ا اسرعم ذلت وأمضاأ عمر (
امؤؤؤا باريولؤؤؤد اص ؤؤؤا  قيؤؤؤبس الروا ؤؤؤا  ذايأؤؤؤا اليؤؤؤي اديبسؤؤؤأا الأؤؤؤاوزن اسؤؤؤ ما يلؤؤؤت 

القول ان أمؤؤا ا مؤؤا  يعلؤؤو بصعؤؤل  جؤؤران ا ،ي ؤؤي بؤؤ (81)الميعلقؤؤال بصعؤؤل دبؤؤرص وا لؤؤال حرا ؤؤام 
ودؤد اميؤدح  (82)ال جرا   ن   وا يح  ح،م عمر ااول ل،ن عمر ال ا ي رار الظلؤم عؤ أم

بقولا: )أن عمر دد بذل جأؤدام ،ب ؤرام مؤن اجؤل الكؤال جم ؤر الضؤرائ   ()باريولد عمر
اليؤؤؤؤي ي ؤؤؤؤالف الشؤؤؤؤرع،وا ا ألكؤؤؤؤى الضؤؤؤؤرائ  انضؤؤؤؤاا ال اليؤؤؤؤي ارضؤؤؤؤأا أسؤؤؤؤالاا م يأ،ؤؤؤؤ ن 

،و ض ف عل أؤا (83)عا اعم وبضم أم أعل دبرص و  لال و جران(ااي اد ا  ب  أم وب ن ر 
باريولؤؤد دولؤؤا: )أن عمؤؤر دؤؤام بسع ؤؤال ال،  سؤؤال ورجؤؤال الؤؤد ن مؤؤن ال ظؤؤام الضؤؤر بي وا ؤؤا 
أعطؤؤى الحؤؤو للمسؤؤ ح  ن وال أؤؤود ليصسؤؤ س الودؤؤف وبمع ؤؤى أ ؤؤر أن  ور ؤؤوا أمال،أؤؤم الؤؤى 
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مؤؤال،داد الصؤؤلوا  انسؤؤالم ال ،،مؤؤا ذ،ؤؤر:)ان ليعاط ؤؤا مؤؤر اعؤؤل الذ(84)المنسسؤؤا  الد   ؤؤال(
 . (85)اي ،  سال  صرا  ال(

أمؤؤا المسيشؤؤرو دوزي،ا قول:)الحق قؤؤال أن أعؤؤل الذمؤؤال يميعؤؤوا بؤؤال،  ر مؤؤن عؤؤدل 
عمر ورحميا،اقؤد أمؤر عمالؤا بؤصن ا أؤدموا ،  سؤال او ب عؤال او ب ؤ   ؤار صؤولحوا عل ؤا 

ا راعؤؤى اأؤؤو بؤؤذلت دؤؤد طبؤؤو العؤؤدل بالح ؤؤاظ علؤؤى مقدسؤؤا  أعؤؤل الذمؤؤال واؤؤي الودؤؤ    سؤؤ
مصؤؤالا انسؤؤالم بؤؤصن م ؤؤر أعؤؤل الذمؤؤال مؤؤن ب ؤؤال الب ؤؤر وال، ؤؤائس يطب قؤؤام للعأؤؤود السؤؤابقال 

 . (86)ب  أم وب ن المسلم ن(
اما يوماس ار ولد اقد دؤال:)  الحؤظ ان العد ؤد مؤن ال،يؤا  ال سؤاطرة اؤي القؤرن 

 وال ل ال ااول  ن ،لما عرض ()اسم ال بي ال ا ي عشر  ض ف ،لما  اليقد س الى
 .(87)لذ،رعم و سي زل رحمال اهلل على عمر بن عبد العز ز (

اما يريون اقد ذ،ر ع ؤا:) ا ؤا امؤر بيوز ؤر اامؤوال ال ائضؤال اؤي ب ؤو  اامؤوال 
, و،ا ؤ  عؤذأ الطائ ؤال مؤن المسيشؤؤرد ن (88)علؤى الؤذم  ن بعؤد دضؤال حاجؤا  المسؤؤلم ن(

د اسؤيكلوا مؤن الشؤروط بعضأا الميعاطف وبعضأا الميحامل , اا ا ا ع ات مؤ أم المز ؤ
علؤؤى اعؤؤل الذمؤؤال , اؤؤي امؤؤور اشؤؤار ( )اليؤؤي وضؤؤعأا ال ل  ؤؤال عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز 

مؤؤؤن الظأؤؤؤور اؤؤؤؤي   ان عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز , دؤؤؤد مؤؤؤ عأم : )الؤؤؤى(89)ال أؤؤؤا المنر ؤؤؤون
, (90)ااما،ن العامال اا م رودي ال اح ال , واا  لبسوا دبال , وا  مشون بز ؤار مؤن جلؤد 

, وا  لبسؤؤوا  عؤؤال ذا عذبؤؤال, وحؤؤرم (92), او سؤؤراو  ل ذا  حزمؤؤال (91) لسؤؤا ا ط وا لبسؤؤون
, ان دومؤا مؤن ب ؤي  علبؤال جاليؤا ذا  مؤرة (93)عل أم ر،ؤو  السؤروج , وذ،ؤر  المصؤادر

وأاضؤؤوا أل ؤؤا بؤؤص أم  صؤؤار  وسؤؤصلوأ ان  ؤؤدلأم علؤؤى مؤؤا   علو ؤؤا اؤؤدعى ال ؤؤا حجامؤؤام جؤؤز 
ا , و أؤاعم عؤن الر،ؤو  بالسؤروج وامؤرعم  واص أم وشو من ارد يأم حزمؤا  حيزمؤون بأؤ

 .(94)ان  ر،بوا با ،ف من شو واحد 
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,  ()ومؤؤن المسيشؤؤرد ن الؤؤذ ن اسؤؤيكلوا يلؤؤت الشؤؤروط لمسؤؤالة لل ل  ؤؤال عمؤؤر 
الؤؤذي دؤؤال: ) (96)الؤؤذي وصؤؤ ا: )بال ل  ؤؤال الميعصؤؤ  ( , وولؤؤ م م ؤؤور  (95)جولؤؤد يسؤؤ أر 

عا بؤؤالك رة علؤؤى ااسؤؤالم ( , امؤؤا ان عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز دؤؤد اضؤؤطأد اعؤؤل الذمؤؤال مؤؤداو 
اقؤؤد دؤؤال:) ولؤؤم يقؤؤم شؤؤأرة عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز علؤؤى زعؤؤدأ ويعبؤؤدأ او  (97)ا ل ؤؤ  حيؤؤي 

الكائؤؤا الضؤؤرائ  الميردبؤؤال علؤؤى الؤؤدا ل  ن اؤؤي ااسؤؤالم احسؤؤ  , بؤؤل دامؤؤ  ا ضؤؤا علؤؤى 
،و ؤؤا ال ل  ؤؤال اامؤؤوي ااول والوح ؤؤد الؤؤذي وضؤؤر د ؤؤودا صؤؤعبال علؤؤى رعا ؤؤاأ ال صؤؤار , 

 .عمر بن ال طا  ( ص من  سبأا الىودا ا طود 
لؤؤم  ،ؤؤن  بحؤؤث عؤؤن الشؤؤأرة لي،ؤؤون مؤؤن ورالالكؤؤال الضؤؤرائ  ( )اا ان عمؤؤر 

على الذم  ن ممن اعي و ااسالم , بل ان حسن   يا وسع ا الى  ادامال العدل ويطب و 
وال ل ؤؤؤال الراشؤؤؤد ن رضؤؤؤؤوان اهلل علؤؤؤ أم , عؤؤؤو اسؤؤؤاس   يؤؤؤا وعملؤؤؤؤا  ()سؤؤؤ ال الرسؤؤؤول 

ا,ااان الشؤؤأرة عؤؤي اليؤؤي بح ؤؤ  ع ؤؤا ليلصؤؤو بؤؤا يلؤؤت ااعمؤؤال وااجؤؤرالا  اليؤؤي الصؤؤال
دؤؤام بأؤؤا ولؤؤم  بحؤؤث عؤؤو ع أؤؤا ،امؤؤا ب صؤؤوص يعصؤؤبا لالسؤؤالم وغ ريؤؤا عل ؤؤا ايعؤؤد مؤؤن 
اا جاب ؤؤا  اؤؤي  لقؤؤا اليؤؤي عمؤؤ  علؤؤى المسؤؤلم ن واعؤؤل الذمؤؤال ،ااؤؤال ,واليؤؤي ،ا ؤؤ  مؤؤن 

سؤؤؤيا الدا ل ؤؤؤال وال ارج ؤؤؤال مؤؤؤؤر اساسؤؤؤ ا  س اسؤؤؤيا المال ؤؤؤال وااصؤؤؤالح ال اضؤؤؤال عؤؤؤن س ا
 معارض ا .

اي ح ن ان المسيشرو يريون  ؤادش يلؤت الشؤروط اليؤي وضؤعأا عمؤر بؤن عبؤد 
علؤؤؤى اعؤؤؤل الذمؤؤؤال اقؤؤؤال: ) مؤؤؤن الشؤؤؤروط اليؤؤؤي اشؤؤؤيرطأا عأؤؤؤد عمؤؤؤر علؤؤؤى  ()العز ؤؤؤز 

الؤؤؤؤؤذم  ن لؤؤؤؤؤبس الز ؤؤؤؤؤار وال أؤؤؤؤؤي عؤؤؤؤؤن اليشؤؤؤؤؤبا بالمسؤؤؤؤؤلم ن اؤؤؤؤؤي   ؤؤؤؤؤابأم وسؤؤؤؤؤروجأم اليؤؤؤؤؤي 
حؤ ن ان ابؤو  وسؤف   سؤ  عؤذأ الشؤروط وااوامؤر الؤى  عمؤر بؤؤن , اؤي (98) سؤيعملو أا(

 .()ال طا 
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ودد ذ،ر ابن عبد الح،م : ) ان ال ل  ال عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز , امؤر ال صؤار  
, امؤا الطبؤري والؤبالذري , اقؤد  لؤ  روا ؤايأم (99)بلبس )الم طقال( وجز مقادم شؤعورعم (

 من ااشارة الى  المالبس.
أ ابؤؤو  وسؤؤف:)من ان د ؤؤود المالبؤؤس يأؤؤدف الؤؤى  اليم  ؤؤز ودؤؤد ا ؤؤد يريؤؤون مؤؤاذ،ر 

, ودؤؤد ذ،ؤؤر يريؤؤون:) ،ؤؤان الكؤؤرض مؤؤن القواعؤؤد الميعلقؤؤال (100)بؤؤ ن الؤؤذم  ن والمسؤؤلم ن (
بالمالبس سأولال اليم  ز ب ن ال صار  والعر  , وعذا امر ا ردى ال ا الشؤت , بؤل  ؤراأ 

م , وعمؤؤا مؤؤن ادؤؤدم ال،يؤؤا  مقؤؤررا يقر ؤؤرا ا، ؤؤدا ع ؤؤد ،ؤؤل مؤؤن ابؤؤي  وسؤؤف وابؤؤن عبؤؤد الح،ؤؤ
الؤؤذ ن وصؤؤل  ،يؤؤبأم ال  ؤؤا , علؤؤى ا ؤؤا  جؤؤ  ان  الحؤؤظ ا ؤؤا لؤؤم ي،ؤؤن  مؤؤال ضؤؤرورة ودؤؤ  
ال يا الزام ال صار  بلبس  وع مع ن من ال  ا    الف مؤا  لبسؤا المسؤلمون , اذ ،ؤان 
ل،ل من ال ر  ق ن وديذات   ابا ال اصال , و،ان ال صار    علون ذلت من يلقال ا  سأم 

جبر او الزام , على ان الحاجال اسيلزم  عذأ ال روض ا ما بعد حؤ ن ا ؤذ العؤر  دون 
بحؤؤؤظ مؤؤؤن اليمؤؤؤدن, اذ حمؤؤؤل ااغؤؤؤرال الشؤؤؤعو  ال اضؤؤؤعال لأؤؤؤم علؤؤؤى ااديؤؤؤدال بأؤؤؤم اؤؤؤي 

 . (101)مالبسأم واليشبا اي   ابأم (
اعلؤؤى الؤؤرغم مؤؤن عؤؤذأ ال صؤؤوص يشؤؤ ر بالدرجؤؤال ااسؤؤاس الؤؤى  مالبؤؤس و  ؤؤا  

المال ؤال , ااا  ؤا  ؤر  ان  ()ولو بالقل ل م أا الؤى  س اسؤال عمؤر اعل الذمال, وايش ر 
لأا عالدؤال بؤذلت مؤن  ؤالل الؤرد علؤى عؤنال المسيشؤرد ن الميحؤامل ن عل ؤا , ا،ؤان الؤرد 

,اراد يم  ؤؤؤز ال صؤؤؤار  والعؤؤؤر  المسؤؤؤلم ن  ()ميم ؤؤؤل اؤؤؤي ان عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز 
ال ؤرض لأؤم وااعيمؤام بأؤم, بؤل  بالملبس والمظأر ال ارجي اقط ,ااي يعاملا معأؤم او

علؤى الع،ؤس االروا ؤا  العرب ؤال م أؤا والكرب ؤال ا،ؤد  اسؤس يعاملؤا يلؤت وعؤذأ ا ضؤام مؤن 
 ا  ار ا جيماع ال اليي اد  ال أا س اسال عمر بن عبد العز ز المال ال.
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 مىع عمز تيع االرض اخلزاجيح -راتعا :
الؤؤى  ( )العز ؤؤز  لقؤؤد ،ؤؤان بعؤؤض ال ل ؤؤال ا مؤؤو  ن ممؤؤن سؤؤبو عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد

ال الاؤؤال , ،ؤؤان دؤؤد اسؤؤيصذ أم ال ؤؤاس اؤؤي شؤؤرال ا رض ال راج ؤؤال , اؤؤصذ وا لأؤؤم شؤؤر طال ان 
ويسؤؤلما زمؤؤام امؤؤر ال الاؤؤال  () ضؤؤعوا ا ما أؤؤا اؤؤي ب ؤؤ  المؤؤال , ول،ؤؤن بمجؤؤ  عمؤؤر 

راض ذلت اامر و،رعا, ل، ا ابقى ا رض اليي ب ع  سابقا على حالأا ب ؤد أصؤحابأا 
لؤؤت مؤؤن أمؤؤور ييعلؤؤو بالموار ؤؤث ومأؤؤور ال سؤؤال ودضؤؤال للؤؤد ون, ل، ؤؤا الجؤؤدد , لمؤؤا اؤؤي ذ

امر اي س ال مائال بقولا: ) ان من اشير  ش ئا بعد س ال مائال اؤصن ب عؤا مؤردود وسؤم   
 . (102)عذأ الس ال س ال المدة , اي اعى ال اس بعدعا عن الشرال (

سؤالم اؤي ذلؤت دولؤا: )ا ؤي ااعلؤم شؤ ئا ا بؤ  لمؤادة اا ()و،ا   حجال عمر
, وراؤؤؤض عؤؤؤالوة علؤؤؤؤى ذلؤؤؤت يحو ؤؤؤؤل (103 )مؤؤؤن عؤؤؤذأ اارض اليؤؤؤؤي جعلأؤؤؤا اهلل لأؤؤؤم ا ئؤؤؤؤا(

اؤؤصبقى ال ؤؤراج  0اارض اليؤؤي د ؤؤل اعلأؤؤا ااسؤؤالم مؤؤن ارض  ؤؤراج الؤؤى  ارض عشؤؤر ال
، ا ا اراد الح اظ على المورد الرئ سي (104)على اارض والعشر على ال مر او الح  

 .(105)ا من يحو لا الى  مل، ا  صك رةلال ياج وجعلا مل،ا عاما لالمال بد
امؤؤا ب صؤؤوص المسيشؤؤرد ن اقؤؤد اعي ؤؤوا بأؤؤا ع ا ؤؤال ،ب ؤؤرة , مؤؤ أم الأؤؤاوزن الؤؤذي 

 .(107)ع د ابن عسا،ر(106) قل عن اون ،ر مر دون الرجوع الى  ال ص ااصلي 
ودد علو الأاوزن على ال ص بقولؤا : ) ان عبؤال ارض الصؤوااي , وب ؤر ارض 

  ؤؤالف الحؤؤو , وا ؤؤا لؤؤم  حؤؤدث اا مؤؤر عصؤؤر ال سؤؤاد لب ؤؤي ام ؤؤال , ال ؤؤراج عمؤؤل ااسؤؤد 
ول،ن ل س ع ات ما برر ان شت اا سان اي ان ابؤن عسؤا،ر اسؤيقى ماديؤا مؤن مراجؤر 
دد مؤؤال , مؤؤا دام مؤؤا  ؤؤذ،رأ غ ؤؤر ميؤؤص ر بؤؤالرأي السؤؤائد وااشؤؤ ال اليؤؤي  ؤؤذ،رعا عؤؤي اشؤؤ ال 

مؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز بؤؤدأ ا جاب ؤؤال ا م،ؤؤن ان ي،ؤؤون م يرعؤؤال ويسؤؤيط ر ان يصؤؤدو ان ع
بمقاومال ما دد ودر اي عأد مؤن يقدمؤا مؤن ال ل ؤال مؤن يمز ؤو صؤوااي الدولؤال وا قؤاص 
المميل،ؤؤا  الشؤؤائعال للمسؤؤلم ن , وذلؤؤت بؤؤصن ب ؤؤر ارض ال ؤؤراج , امؤؤا ان عمؤؤر دؤؤد حؤؤااظ 
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علؤؤى جملؤؤال ارض الصؤؤوااي ولؤؤم  أؤؤ  شؤؤ ئا م أؤؤا احؤؤد اؤؤصن ابؤؤن عسؤؤا،ر ا ؤؤذ،ر ذلؤؤت , 
 .(108 )رضا مطمئ  ن (ول،ن  م،ن ان   ي

ودؤؤد ذ،ؤؤر الأؤؤاوزن اسؤؤبا  م ؤؤر ب ؤؤر ارض ال ؤؤراج بقولؤؤا: ) ان ااسؤؤبا  اليؤؤي 
دع  عمؤر الؤى يحؤر م ب ؤر ارض ال ؤراج يرجؤر الؤى  قؤص امؤوال ب ؤ  المؤال , اأؤو دؤد 
اراد ان  ي ؤؤؤاد   قؤؤؤص ال ؤؤؤراج ال اشؤؤؤ  مؤؤؤن ا يقؤؤؤال ارض ال ؤؤؤراج الؤؤؤى  ا ؤؤؤدي المسؤؤؤلم ن 

سؤؤب , ول، ؤؤا وضؤؤر اؤؤي   ؤؤس الودؤؤ  سؤؤدا امؤؤام الرغبؤؤال اؤؤي وسؤؤقوط ال ؤؤراج ع أؤؤا لأؤؤذا ال
ادي ؤؤؤال الضؤؤؤ اع , محؤؤؤاوا ان  حمؤؤؤي دااعؤؤؤي ال ؤؤؤراج مؤؤؤن المؤؤؤالت مؤؤؤن ان يطكؤؤؤى علؤؤؤى 
ارضأم شأوة اليملت من جا ؤ  السؤادة العؤر  , الؤذ ن ،ؤان امؤيالت اارض ا، ؤر اائؤدة 

وزن ان عمؤر لؤم , ودؤد اسؤي يع الأؤا(109 )لأم بح،م ا أؤم لؤم  ،و ؤوا  ؤندون ع أؤا  راجؤا (
  جا اي مشروع ال عذا القرار بسب  دلال ال الح ن ويح،م الدعاد ن من غ ر العر  اي 

 .(110)الض اع والقر  
اا ا ؤؤؤؤا علؤؤؤؤى الؤؤؤؤرغم مؤؤؤؤن ان الأؤؤؤؤاوزن , ا  ؤؤؤؤى علؤؤؤؤى ال ل  ؤؤؤؤال عمؤؤؤؤر بؤؤؤؤن عبؤؤؤؤد 

اؤؤؤؤي عؤؤؤؤدم دبولؤؤؤؤا ب ؤؤؤؤر ارض ال ؤؤؤؤراج , وا  ؤؤؤؤى علؤؤؤؤى محااظيؤؤؤؤا علؤؤؤؤى ارض  ()العز ؤؤؤؤز
اغ ل ااسبا  الحق ق ال ورال راضؤا ب ؤر ارض ال ؤراج عؤذأ , او ربمؤا الصوااي, اا ا ا 

عللأا  طص م ا ح ث اؤرض ااسؤبا  , ا أؤا ،ا ؤ  يرجؤر بالدرجؤال ااسؤاس الؤى   قؤص 
امؤوال ب ؤؤ  المؤال , وعؤؤو بأؤؤذا   جؤر ورال يصؤؤورا  المسيشؤؤرد ن الميحؤامل ن علؤؤى عمؤؤر 

()ج, اصن عمر , بص ا ،ان اي عأدأ  قص اي  ز  ال الدولال من ال را()  لم  ،ؤن
ل يعامؤل مؤؤر المؤال علؤؤى عؤذا ااسؤؤاس مؤن ال ؤؤراج , بؤل ا ؤؤا اراد ان  رجؤر عأؤؤد ااولؤؤ ن 

, والؤؤذي اريؤؤص  بعؤؤد ال يوحؤؤا  اليؤؤي حصؤؤل   ()مؤؤن ا ؤؤام ال ل  ؤؤال عمؤؤر بؤؤن ال طؤؤا  
اي العراو ان يبقؤى عؤذأ اارض ال راج ؤال وا ؤيم يوز عأؤا علؤى المسؤلم ن , وي،ؤون ا ئؤا 

الذ ن بعدعم , ،ان عذا عو السب  الحق قي الذي جعؤل ا ؤا ال ل  ؤال عمؤر بؤن للمسلم ن 
 م ؤؤر ب ؤؤر اارض ال راج ؤؤال , اضؤؤال عؤؤن حصؤؤول الدولؤؤال علؤؤى ا ؤؤراد  ()عبؤؤد العز ؤؤز 
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ال راج من جأال , و،ذلت العشر الذي  يصيى لل ز  ال من ا مان  مارعؤا وحبأؤا مؤن جأؤال 
المسؤؤلم ن لالراضؤؤي واحي،ارعؤؤا علؤؤى  ا ؤؤر , ،مؤؤا ا ؤؤا بؤؤذلت اراد عؤؤدم ادي ؤؤال ا ؤؤاس مؤؤن

حسا  المسلم ن اا ر ن ممؤن ا سؤيط عون شؤرال عؤذأ ااراضؤي , ،مؤا ا ؤا طمؤا الؤى  
 ز ادة اا ياج الزراعي لالمال .

اما باريولد اص ا اديبس  ص ابؤن عسؤا،ر اا ا ؤا  قلؤا  قؤال عؤن الأؤاوزن والؤذي 
عؤؤؤر  مؤؤؤن ا،يسؤؤؤا  م ؤؤؤر ال ()،ؤؤؤان مضؤؤؤمو ا:) مؤؤؤن الواضؤؤؤا ان عمؤؤؤر بؤؤؤن ال طؤؤؤا  

المل، ال ال ابيال اؤي ااراضؤي الم يوحؤال اذا مؤا اعي ؤو مالؤت اارض ااسؤالم , اؤال بؤد لؤا 
ان  ب ؤؤؤؤؤؤر ارضؤؤؤؤؤؤا ومزرعيؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤى ا ويؤؤؤؤؤؤا السؤؤؤؤؤؤابق ن اؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤد ن و  يقؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤى مد  ؤؤؤؤؤؤال  

, و ض ف عل أا دولؤا: ) يحؤ  ح،ؤم اامؤو  ن ،سؤر دؤا ون عمؤر وا يقلؤ  (111)اسالم ال(
المسلم ن مؤن أصؤحابأا ااصؤل  ن , وان عمؤر ال ؤا ي لؤم  بطؤل أراضي ،  رة الى ا دي 

 . (112 )عمل ا  الشرال اليي يم  دبل  الايا ل، ا اصر على مواصلال م ر الب ر (
وعذا  ع ي ان الأاوزن على الرغم من  جاحا اي الرد على اولئت المسيشؤرد ن 

ن العؤؤر  , اا والؤؤذي أعجؤؤ  ا ؤؤا البؤؤاح   ()الميحؤؤامل ن علؤؤى عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز 
ا ؤا اؤي الودؤ    سؤا لؤم  عطؤي يحلؤ ال مق عؤا ل سؤبا  اليؤي أد  بعمؤر بؤن عبؤد العز ؤؤز 
الؤؤى  م ؤؤر ب ؤؤر اارض ال راج ؤؤال,اي ا ؤؤا لؤؤم  حلؤؤل وادؤؤر المشؤؤ،لال بشؤؤ،ل وادعؤؤي , اعؤؤالوة 

 -: (113)اددم على يحر م ب ر اارض ال راج ال لي،ون ()على ما طرح ا اصن عمر 
لم ن , وان يبقى الدولال عي المالؤت الوح ؤد والشؤرعي لؤالرض ود ا على جم ر المس (1

 ال راج ال. 
 ابعاد ال الح ن عن يعسف المالت وارض ضرائ  ا، ر مما  يحملوأ. (2
 ليوط د عالدال ال الح ن باارض وجعلأم ا، ر يمس،ا بأا. (3
ان ا يقؤؤال اارض مؤؤن مالؤؤت الؤؤى  ا ؤؤر  ؤؤندي الؤؤى  ااضؤؤرار بس ياج يأؤؤا ان ذلؤؤت  (4

 عرضال لليداول من ا، ر من ش ص. سوف  جعلأا
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 .(114)ان عدم ب عأا سوف  سأل عمل ال ااشراف عل أا من دبل الدولال  (5
عؤؤذا ااجؤؤرال  ؤؤدعم ال ظؤؤام الس اسؤؤي واسؤؤيقرارأ مؤؤن ح ؤؤث الي ظؤؤ م المؤؤالي , اي،ؤؤون  (6

 ع ات مواز ال ب ن ال  قا  وب ن ا رادا  الدولال المأمال .
د ذايؤؤا اجؤؤرال مؤؤالي اقؤؤط , وا مؤؤا وعل ؤؤا اؤؤصن ب ؤؤر اارض ال راج ؤؤال لؤؤم  ،ؤؤن بحؤؤ

 اجرال س اسي ومالي اي  ن واحد .
امؤؤا يعل ؤؤو باريولؤؤد اص ؤؤا صؤؤح ا ب صؤؤوص عؤؤدم ابطؤؤال ال ل  ؤؤال عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد 

,عمل ؤؤؤا  الشؤؤؤرال اليؤؤؤي يمؤؤؤ  دبؤؤؤل  الايؤؤا , ل، ؤؤؤا لؤؤؤم  ؤؤؤذ،ر ااسؤؤؤبا  اليؤؤؤي ()العز ؤؤز 
ي عمل ؤؤا  الؤؤى  ابطؤؤال ب ؤؤر السؤؤابو م أؤؤا عؤؤو د ؤؤول يلؤؤت الب ؤؤوع اؤؤ ()دعؤؤ  عمؤؤر 

,لؤذلت اعيبؤر سؤ ال المائؤال واليؤي سؤم   سؤ ال (115)الموار ث ومأور ال سال ودضال الؤد ون
 المدة عي ال اصل ب  أا.

اا ان باريولؤؤد شؤؤ،ت اؤؤي صؤؤحال روا ؤؤال ابؤؤن عسؤؤا،ر ب صؤؤوص م ؤؤر عمؤؤر ب ؤؤر 
عؤؤؤ( ودؤؤد ذ،ؤؤر عؤؤدد مؤؤن الشؤؤواعد ليعز ؤؤز را ؤؤا ودحؤؤض 100اارض ال راج ؤؤال بعؤؤد سؤؤ ال )

 -م أا:روا ال ابن عسا،ر 
ان روا ال ابؤن عسؤا،ر يقؤف وحؤدعا لمؤنرخ عؤاش اؤي القؤرن ال ؤا ي عشؤر المؤ الدي   -أ

 (116)السادس الأجري.
ماذ،ر اي المصادر ااسبا  ال حول يوز ر اراضؤي ال ؤيا ا أؤا علؤى المسؤلم ن اؤي  - 

 (117)عأد عمر 
 .(118)ما ذ،رأ ابن سعد بصن عمر سما للمسلم ن بب ر ااراضي ال راج ال  -ج

ان الؤؤبالذري  ؤؤذ،ر ان عمؤؤر ادطؤؤر سؤؤع د بؤؤن عبؤؤد الملؤؤت د ؤؤاة مؤؤال دؤؤر  الردؤؤال علؤؤى - د
 .(119)ال را  
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ماذ،رأ ال عقوبي من ان عمر دد ادر اسؤالاال علؤى مؤ ا ااراضؤي و سؤي يع باريولؤد  -عؤ
ان عمر لم  راض مل، ؤال ااراضؤي لالسؤي دام الش صؤي وا ؤا ،ؤان  ميلؤت ادطاعؤا 

 .(120)ح  دة جدأ عمر ااول اي شمال الشام ور ا عن اما 
ابال سؤؤبال لل قؤؤرة )أ( مؤؤن دحؤؤض الروا ؤؤال اص  ؤؤا  ؤؤر  ان باريولؤؤد اديصؤؤر اؤؤي ذ،ؤؤر 
روا ؤؤال ابؤؤن عسؤؤا،ر ولؤؤم  شؤؤر الؤؤى  مؤؤنر  ن ذ،ؤؤروا ذلؤؤت دو ؤؤا , ح ؤؤث ذ،ؤؤر : لقؤؤد ارسؤؤل 
عمؤؤر الؤؤى  عاملؤؤا علؤؤى الجز ؤؤرة م مؤؤون بؤؤن مأؤؤران دؤؤال ا أؤؤا :) امؤؤا بعؤؤد ا ؤؤل بؤؤ ن اعؤؤل 

 .(121) مااي ا د أم, اص أم  ب عون ا  المسلم ن( اارض وب ن ب ر
،ؤؤؤذلت دؤؤؤول ابؤؤؤن م ظؤؤؤور وابؤؤؤن ددامؤؤؤال اؤؤؤي م ؤؤؤر المسؤؤؤلم ن مؤؤؤن دبؤؤؤل عمؤؤؤر ب ؤؤؤر 
اارض ال راج ؤؤال ويمل،أؤؤا اعيبؤؤارا مؤؤن سؤؤ ال مائؤؤال للأجؤؤرة , اذ ،يؤؤ  دؤؤائال :) مؤؤن اشؤؤير  

سؤلمون ش ئا بعد س ال مائال اصن ب عا مؤردود , وسؤمى سؤ ال مائؤال سؤ ال المؤدة , اسؤماعا الم
, وامؤا ب صؤوص ال قؤرة ) ج ( اؤصن ابؤن (122) بعدأ بذلت وامضى بذلت اي بق ؤال وا يؤا (

ب ؤر ااراضؤي   ()سؤعد اورد روا ؤا  ذ،ر اعؤا سؤال ا بعؤدم دبؤول عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز
ال راج ال, ا سما بب عأا م لما ذ،رباريولد, او لعل باريولد  لط ب ن الروا ا  العل ابؤن 

عل أؤؤؤا اصؤؤؤحابأا ممؤؤؤن دبؤؤؤل السؤؤؤ ال المائؤؤؤال وعؤؤؤي سؤؤؤ ال المؤؤؤدة , امؤؤؤا سؤؤؤعد ذ،ؤؤؤر مؤؤؤا ابقؤؤؤى 
 ()ب صؤوص ال قؤؤرة)د(، واليؤؤي ذ،ؤر ا أؤؤا باريولؤؤد ان الؤبالذري اورد روا ؤؤال بؤؤصن عمؤؤر 

ادطر سع د بن عبد الملت د اة مال در  الردال على ال ؤرا  , اقؤد ا ؤد  وسؤف ا ؤدي عؤذا 
ر سؤؤع د بؤؤن عبؤؤد الملؤؤت ولؤؤ س القؤؤول:)للبالذري بؤؤصن الول ؤؤد بؤؤن عبؤؤد الملؤؤت عؤؤو مؤؤن ادطؤؤ

اا ا ؤؤا  لؤؤط بؤؤ ن ال قؤؤرا  بؤؤ ن اقؤؤرة ) د( واقؤؤرة ) عؤؤؤ( اا ا  ؤؤا  قؤؤول لعؤؤل امؤؤر (123)عمؤؤر
مؤن الحؤد  القطؤائر  اا ا ؤا  ()القطائر عذا صح ا ان على الرغم مؤن يشؤدد عمؤر 

اؤؤؤؤي بعؤؤؤؤض الحؤؤؤؤاا  ااضؤؤؤؤطرار ال ،ادطؤؤؤؤر   بعؤؤؤؤض ااراضؤؤؤؤي و،ؤؤؤؤان الؤؤؤؤداار مؤؤؤؤن ذلؤؤؤؤت 
راعيأا م أا اارض الموا  لقولؤا : ) ان مؤن اح ؤى ارضؤا م يؤا بب  ؤان اسيصالحأا وز 

او حرث مالم ي،ن من امؤوال دؤوم ابياعوعؤا مؤن امؤوالأم او اح ؤوا بعضؤأا وير،ؤوا بعضؤا 
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, ،مؤؤا ورد ع ؤؤا ا ضؤؤا:) ا ؤؤا مؤؤن (124)اؤؤصجز للقؤؤوم اح ؤؤالعم الؤؤذي اح ؤؤوا ب  ا ؤؤا او حر ؤؤا (
ح الجزائر لل اس ودال ا ا : )ا ما عو شيل ,،ما ابا(125)غل  المال على ش  اأو لا (

 .(126)ا بيا اهلل ال س احد احو با من احد (
،ؤؤؤذلت اراضؤؤؤؤي الصؤؤؤؤوااي المعطلؤؤؤؤال : ) ا ظؤؤؤؤر مؤؤؤؤا دؤؤؤؤبل،م مؤؤؤؤن ارض الصؤؤؤؤاا ال , 
اصعطوعؤؤا بالمزارعؤؤال بال صؤؤف, ومؤؤا لؤؤم يؤؤزرع اصعطوعؤؤا بال لؤؤث , اؤؤصن لؤؤم يؤؤزرع اصعطوعؤؤا 

حأا,اؤؤؤصن لؤؤؤم  ؤؤؤزرع اؤؤؤص  و عل أؤؤؤا مؤؤؤن ب ؤؤؤ  حيؤؤؤى يبلؤؤؤر العشؤؤؤر,اصن لؤؤؤم  زرعأؤؤؤا احؤؤؤد اصم 
,اا ا ا اي ،ل ااحؤوال  بقؤى عل أؤا ال راج,وعلؤى ان (127)المال,وايبيزن دبلت ارضا ( 

يدار العشرعما ي يع ا ضا, اقد ذ،ر عن م مون بؤن مأؤران ا ؤا دؤال :) سؤصل  عمؤر بؤن 
ة , ا قؤول : عبد العز ز: العربي،او دال المسلم ، ،ؤون اؤي  ؤدأ ارض  راج,ا سؤصل الز،ؤا

 .(128)ا ما على ال راج   اقال ال راج على اارض والز،اة على الح  (
, ،ا ؤ  لؤا ادطاعؤا  ()اما ب صوص ال قرة )عؤؤ( اؤصن عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز

اي الم، دس وجبل الورس بال من ودطائر بال مامال الى  جا   ادت و  بر, ا رج م أا 
اليي بق   من القطائر اليي ب دأ واليي عملأؤا وعي (129)جم عا اا الع ن اليي بالسو دال

 .(130)من صل  عطالأ
ام بادي القطائر اقد ي ازل ع أا لب ؤ  المؤال, وب صؤوص مؤاذ،رأ ال عقؤوبي اؤي 
امر ادت اأو بع د عؤن اشؤارة باريولؤد اص ؤا اشؤار الؤى  دط عؤال اؤي شؤمال الشؤام , واؤدت 

, اقؤؤد يؤؤوعم الباحؤؤث  وسؤؤف اؤؤي عؤؤي در ؤؤال بالحجؤؤاز ب  أؤؤا وبؤؤ ن المد  ؤؤال  ومؤؤان او  ؤؤالث 
 ي س ر ال قرة )عؤ( .

اما عامليون ،  اا ا  راض رأي باريولد من  الل اديباسا روا ي ن ابؤن عبؤد 
الح،ؤؤؤؤم ورد  اؤؤؤؤي المرسؤؤؤؤوم المؤؤؤؤالي الؤؤؤؤذي اصؤؤؤؤدرأ عمؤؤؤؤر الؤؤؤؤى وايؤؤؤؤا والؤؤؤؤذي درسؤؤؤؤا ،ؤؤؤؤ  

رة وعؤي :)  ؤر  ان ا بؤاع عمؤؤا (131)والؤروا ي ن يؤدل علؤى م ؤر عمؤر ب ؤؤر ارض ال ؤراج 
اارض اا مؤؤؤا  شؤؤؤيري المشؤؤؤيري ل  سؤؤؤا و قطؤؤؤر ل  سؤؤؤا , اص مؤؤؤا  صؤؤؤ   مؤؤؤن ذلؤؤؤت  ؤؤؤرا  
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اارض وظلم اعلأا واما من ،ان من عر  اعل اارض اي غ ر ارضا وجز يا جار ؤا 
و ذ،ر ا ضا:)  ر  (132)عل ا اي ارضا ال س عل ا اا ذلت وعامل ارضا اولى بيبعيا(

ارزاو المسؤلم ن عامؤال اؤصن امؤر العامؤال عؤو  ان يرد المزارع لما جعلؤ  لؤا اص مؤا جعلؤ 
وممؤا  الحؤظ مؤن راؤض ،ؤ  لروا ؤال باريولؤد اص ؤا بؤذلت (133)ااضل ال  ر واعظم للبر،ال (

اليش، ت الموجا لا من باريولد اي م عا ب ؤر اارض ال راج ؤال ,  () صد عن عمر 
اؤؤي الروا ؤؤؤال  علؤؤو عل أؤؤا بقولؤؤا(134)ابعؤؤد ان يؤؤرجم ،ؤؤ  الؤؤروا ي ن الؤؤى اللكؤؤال اا ،ل ز ؤؤال 

ااولؤؤؤؤى:) ان عؤؤؤؤذأ الروا ؤؤؤؤال يؤؤؤؤدل علؤؤؤؤى م ؤؤؤؤر مشؤؤؤؤروع  ب ؤؤؤؤر ااراضؤؤؤؤي ال راج ؤؤؤؤال بأؤؤؤؤدف 
اسيبدالأا لمصلحال المالت المسلم ن ومن الجؤد ر بالمالحظؤال ان عمؤر  حؤاول مؤن عؤذأ 
الروا ؤؤال ان  سؤؤ د الم ؤؤر لؤؤ س الؤؤى الؤؤ قص الحاصؤؤل اؤؤي الؤؤد ل وا مؤؤا بسؤؤب  الظلؤؤم الؤؤذي 

و بأذأ الروا ال لم  علو اقط على باريولد و راض رأ ؤا بؤل وع(135) مارسا مال،أا الجدد(
،ان دد م ؤر ب ؤر   ()ا ا علو اي الود    سا على روا ال الأاوزن اي دولا ان عمر 

اارض ال راج ؤؤؤال لي ؤؤؤادي الؤؤؤ قص الحاصؤؤؤل اؤؤؤي امؤؤؤوال ب ؤؤؤ  المال،ودؤؤؤد ذ،ؤؤؤر ،ؤؤؤ  اؤؤؤي 
اج  جؤؤؤ  ان يبقؤؤؤى يعل قؤؤؤا علؤؤؤى الروا ؤؤؤال ال ا  ؤؤؤال ) يبؤؤؤ ن مؤؤؤن عؤؤؤذأ الروا ؤؤؤال ان ارض ال ؤؤؤر 

 .(136) راج ال وان اارض ال راج ال السابقال  ج  ان ايباع احد (
اؤؤي ذلؤؤت ودؤؤد ذ،ر ؤؤا السؤؤب  ا  ؤؤا ا مؤؤا  يعلؤؤو بؤؤا  ()ودؤؤد ا ؤؤد ،ؤؤ  بؤؤذلت عمؤؤر 

 من موار ث ومأور  سال ودضال الد ون .
, بص ؤؤؤؤا مؤؤؤؤ ا  ()،مؤؤؤؤا وادحؤؤؤؤض ،ؤؤؤؤ  رأي باريولؤؤؤؤد اؤؤؤؤي ادعائؤؤؤؤا علؤؤؤؤى عمؤؤؤؤر 

، اذ ذ،ر ،  دائال : ) ان عمر م ر اي يحو ل جد د اراضؤي (137)اامو  ن ادطاعا 
عؤا الؤى  مؤا ،ا ؤ  عل ؤا ارض الدولال الى  اااراد وا ا دد ا ذ القطائر من اامو  ن ورد

 . (138)( راج ال
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ودؤؤد سؤؤبو وان اشؤؤر ا الؤؤى  ان بعؤؤض ال ل ؤؤال ،ؤؤان دؤؤد حولأؤؤا عشؤؤر ال بصدطاعأؤؤا 
يحولؤؤؤؤ  مؤؤؤؤن عشؤؤؤؤر ال وارجعأؤؤؤؤا ( )اامؤؤؤؤرال او بعؤؤؤؤض ال ؤؤؤؤاس اا ا ؤؤؤؤا بمجؤؤؤؤيل عمؤؤؤؤر 

  راج ال , ل،ي ا ضر ب   مال المسلم ن بصعيبارعا ا  لل اس اجمر .
 -ولقد عزز ،  اسي ياجا عذا بروا ال ابن عبد الح،م , واليي  ذ،ر ا أا :

) ان عمر راض م ا اادطاعا  ل مو  ن وا ا دد ا ذ ادطاعؤا مؤن الول ؤد بؤن 
وعؤؤؤو  ن ؤؤؤد (139)الؤؤؤى أصؤؤؤحابا ا بؤؤؤاط د سؤؤؤر ن( عشؤؤؤام بعؤؤؤد ان اسؤؤؤيولى عل ؤؤؤا اؤؤؤردأ عمؤؤؤر 

 عمل ال رد المظالم اليي بص دي اامو  ن الى أصحابأا .
 -واخلزاج : ()عمز -خامسا :

ان اولؤؤى المشؤؤ،ال  اليؤؤي رااقؤؤ  دراسؤؤال المسيشؤؤرد ن لضؤؤر بال ال ؤؤراج , عؤؤو مؤؤا 
, (130)جؤؤر  الحؤؤد ث ع ؤؤا مؤؤن عؤؤدم اليم  ؤؤز بؤؤ ن الجز ؤؤال وال ؤؤراج اؤؤي المراحؤؤل  المب،ؤؤرة 

ا لأؤؤاوزن وبعؤؤد دراسؤؤال م صؤؤلال اسؤؤيعرض ا أؤؤا اؤؤرض عؤؤذأ الضؤؤر بال م ؤؤذ زمؤؤن عمؤؤر بؤؤن 
, مر،ؤؤؤزا علؤؤؤى (131)مؤؤؤرورا بالحجؤؤؤاج وحيؤؤؤى عأؤؤؤد عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز ()ال طؤؤؤا  

, دؤد وضؤعأا  ؤم ()ااح،ام الميعلقال باارض ال راج ال واليي ،ان عمر بن ال طا  
ا ا دد ا ذ ال راج من المسلم ن مؤر ا أؤا ,و (132)بدل بيك رعا الحجاج اي العصر ااموي

,  ؤم  يودؤؤف ع ؤد عمؤؤر بؤن عبؤؤد (133) ()لؤم ين ؤذ سؤؤابقا اؤي عأؤؤد عمؤر بؤؤن ال طؤا  
العز ؤؤز و قؤؤول: )ان عمؤؤر بح،ؤؤم ورعؤؤا ،ؤؤان عل ؤؤا ان  سؤؤلت طر قؤؤا ا ؤؤر, وا ؤؤا لؤؤم  ،ؤؤن 
 قصؤؤد ان   يلؤؤف عؤؤن الحجؤؤاج ول، ؤؤا حؤؤاول ان  صؤؤل ال ؤؤا مؤؤن طر ؤؤو ا يعؤؤارض مؤؤر 

, و ضؤؤ ف ا ضؤا ان الجز ؤال وال ؤؤراج يؤم اليم  ؤز ب  أؤؤا اؤي عأؤؤد (134)سؤالمي(الشؤعور اا
 . (135)عمر,اعد  الجز ال ميعلقال بالش ص وال راج ميعلقا باارض المزروعال 

اقؤؤؤد ودؤؤؤر الأؤؤؤاوزن ب طؤؤؤص عؤؤؤدم يم  ؤؤؤزأ بؤؤؤ ن  ضؤؤؤر بال الجز ؤؤؤال وال ؤؤؤراج وعؤؤؤدعما 
م  ز ب ن الجز ؤال وال ؤراج ،ومما  الحظ ان الأاوزن لم   طص اي الي (136)ضر بال واحدة 

لم  ،ن  قصؤد اا ؤيالف عؤن الحجؤاج بؤل  ()احس  , بل ان ما ذ،رأ من ان عمر 
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حاول ا جاد طر و ا ر م يلؤف , اا ا ؤا ا يعؤارض مؤر الشؤعور ااسؤالمي,،الم غ ؤر 
،ؤؤان شؤؤد د المعارضؤؤال والؤؤراض لالجؤؤرالا  اليؤؤي ( )دد ؤؤو,ان عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز

ادارة الدولؤؤال ااسؤؤالم ال  ؤؤالل يول ؤؤا العؤؤراو , ودؤؤد سؤؤبو وان  ،ؤؤان  ي ؤؤذعا الحجؤؤاج اؤؤي
ذ،ر ؤا ال ؤؤالف الحاصؤل ب  أمؤؤا, وااسؤبا  اليؤؤي اد  الؤى  ي لؤؤي الول ؤد بؤؤن عبؤد الملؤؤت 

عؤؤن وا ؤؤال المد  ؤؤال , ومؤؤا للحجؤؤاج مؤؤن دور اؤؤي ذلؤؤت ,  ()عؤؤن عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز 
 . اضال عن يعس ا اي جبا ال الضرائ  وم أا ما  يعلو بال راج

اما ا ما   ص اليم  ز ب ن الجز ؤال وال ؤراج ،ؤان دؤد حصؤل اؤي عأؤد عمؤر بؤن 
اص ؤؤؤؤؤا ا ضؤؤؤؤؤا غ ؤؤؤؤؤر صؤؤؤؤؤح ا ,ان الجز ؤؤؤؤؤال دؤؤؤؤؤد ارضؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤذ زمؤؤؤؤؤن  ()عبؤؤؤؤؤد العز ؤؤؤؤؤز 

 .(137)ع دما ارضأا على ال صار  وال أود الذ ن صالحأم()الرسول
, بعؤؤؤؤد يوسؤؤؤؤر ال يوحؤؤؤؤا  ()وال ؤؤؤؤراج اؤؤؤؤرض م ؤؤؤؤذ عأؤؤؤؤد عمؤؤؤؤر بؤؤؤؤن ال طؤؤؤؤا  

امؤؤؤن مؤؤؤدلول الصؤؤؤلا بؤؤؤ ن المسؤؤؤلم ن وال صؤؤؤار  وال أؤؤؤود ي أؤؤؤم الجز ؤؤؤال, ومؤؤؤن  ااسؤؤؤالم ال
مؤؤؤدلول ال يوحؤؤؤا  ااسؤؤؤالم ال اؤؤؤي ااراضؤؤؤي الجد ؤؤؤدة   أؤؤؤم مؤؤؤدلول ال ؤؤؤراج ، وان ،ا ؤؤؤ  

 ،لياعما ي رض على الذمي .
ولقؤؤد ذ،ؤؤر الجبؤؤوري م ادشؤؤال ميؤؤرجم ،يؤؤا  الأؤؤاوزن الؤؤد،يور محمؤؤد عبؤؤد الأؤؤادي 

المنلف عن حق قال الجز ال او ال راج غ ر دد و ا ما  يعلو ابو ر دة والذي دال:) يعب ر 
بااسالم االجز ال اد ال او ضر بال  داعأا غ ر المسلم اي مقابل يميعؤا بحقؤوو المواط ؤال 
اؤؤي الدولؤؤال ااسؤؤالم ال واؤؤي مقابؤؤل حما يأؤؤا لؤؤا , وعؤؤي لؤؤذلت اين ؤؤذ اا مؤؤن القؤؤادر علؤؤى 

ت ا ضؤؤا ،ؤؤان  ع ؤؤى مؤؤن داعأؤؤا الحؤؤر  امؤؤن شؤؤص ا ان  قؤؤوم بواجؤؤ  الؤؤدااع الؤؤوط ي, لؤؤذل
القسؤؤس وال سؤؤال وا ط ؤؤال والشؤؤ وخ الضؤؤع ال, أمؤؤا ال ؤؤراج اأؤؤو ضؤؤر بال دضؤؤى ب رضؤؤأا 

 . (138)، ان الدولال (
ولقؤؤد اشؤؤاد الؤؤد،يور عمؤؤاد الؤؤد ن  ل ؤؤل بم ادشؤؤال ميؤؤرجم ال،يؤؤا  بقولؤؤا :) لؤؤم  شؤؤص 

الؤؤؤى   ميؤؤؤرجم ال،يؤؤؤا  ان  ؤؤؤدع ادؤؤؤواا ،أؤؤؤذأ يطلؤؤؤو علؤؤؤى عواع أؤؤؤا ول، ؤؤؤا حؤؤؤاول أعاديأؤؤؤا
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،وع ات روا ال  بن ادم  ذ،ر ا أا ان عمر بن عبد العز ز أ ذ (139)صوريأا الصح حال(
, ا قيؤؤبس الأؤؤاوزن عؤؤذأ (140)ال ؤؤراج مؤؤن المسؤؤلم ن وراؤؤض يحو ؤؤل ارضؤؤأم الؤؤى  عشؤؤر ال

الروا ؤؤال ول، ؤؤا  علؤؤو عل أؤؤا بقولؤؤا : )ان عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز م ؤؤر جبا ؤؤال ال ؤؤراج عؤؤن 
ض اذا مؤؤؤؤا ارضؤؤؤؤ ا ان عؤؤؤؤذا ال ؤؤؤؤراج  عيؤؤؤؤد بم الؤؤؤؤال دبالؤؤؤؤؤال المسؤؤؤؤلم ن,ول،ن   ي ؤؤؤؤي الي ؤؤؤؤاد

 .(141)لالرض(
اما بال سبال لباريولد اس ا  قيبس  ص أبن ادم  قالعن الأاوزن دون الرجوع الى  
الؤؤ ص ااصؤؤلي و علؤؤو علؤؤى الروا ؤؤال بقولؤؤا :) عيؤؤرف الأؤؤاوزن بؤؤصن ،لمؤؤا   حؤؤي بؤؤن ادم 

ا ي علؤؤى اسؤؤي  ال ال ؤؤراج ي ؤؤادض يمامؤؤا شؤؤأادة المؤؤنر  ن ا مؤؤا   ؤؤص اصؤؤرار عمؤؤر ال ؤؤ
ممؤؤن أسؤؤلم حؤؤد  ا , واؤؤي رأ ؤؤا   ي ؤؤي الي ؤؤادض اذا اعيبر ؤؤا اامؤؤوال اليؤؤي يجمؤؤر ا جؤؤار 

،ؤؤان  ()،ان عؤؤذا الي ؤؤادض ابؤؤد وأن   ي ؤؤي  ن عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز (142)لؤؤالرض(
 .(143)بال عل دد أشار الى أن) ال راج على اارض والز،اة على الح  (

لؤؤ س مؤؤن الضؤؤروري اللجؤؤول الؤؤى م ؤؤل عؤؤذأ ااايراضؤؤا   ودؤؤد ذ،ؤؤر باريولؤؤد بص ؤؤا
, ان اسي  ال ال راج من مالت ااراضؤي الؤذ ن دبلؤوا ااسؤالم (144)اليي  دع أا الأاوزن

 .(145)عد أمرغ ر شرعي, وان ال راج  ذ،ر ضمن الضرائ  اليي الكاعا عمر ال ا ي
 بن ادم امؤؤؤا ،ؤؤؤ , اص ؤؤؤا ع ؤؤؤدما يحؤؤؤدث عؤؤؤن ال ؤؤؤراج دؤؤؤد اسؤؤؤي د الؤؤؤى  روا يؤؤؤ ن:

والبالذري اااولى:  ) يذ،ر ان المسلم الذي  شيري ارض ال راج عل ا ان  ؤندي ع أؤا 
 .(146) راجأا ( 

اما الروا ال ال ا  ال:) بال را  ارضون اسلم اعلأا عل أا حؤ ن د لأؤا المسؤلمون , 
عبؤؤؤؤد العز ؤؤؤؤز لمؤؤؤؤا ولؤؤؤؤي الؤؤؤؤى  المؤؤؤؤا ،ؤؤؤؤان الحجؤؤؤؤاج ردعؤؤؤؤا الؤؤؤؤى ال ؤؤؤؤراج وردعؤؤؤؤا عمؤؤؤؤر بؤؤؤؤن 

, ا سؤؤؤي لص ،ؤؤؤ  مؤؤؤن الروا ؤؤؤال ااولؤؤؤى,ان المسؤؤؤلم  جؤؤؤ  ان  ؤؤؤدار ال ؤؤؤراج (147)الصؤؤؤددال(
 . (148)على اارض
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امؤؤا ال ا  ؤؤال اقؤؤد ذ،ؤؤر ،ؤؤ  ان عمؤؤر  حؤؤاول ان  عؤؤا،س الحجؤؤاج اعؤؤادة اؤؤرض 
 .(149)ال راج على أراض محددة و رجر الصددال عل أا ا أا ،ا   بااصل عشر ال

صن الؤؤؤبالذري ذ،ؤؤؤر:)ان ان يعل ؤؤؤو ،ؤؤؤ  علؤؤؤى عؤؤؤذأ الروا ؤؤؤال ا ضؤؤؤا ا ؤؤؤا يالبؤؤؤس اؤؤؤ
بؤال را  ارضؤؤ ن اسؤؤلم اعلأؤؤا عل أؤؤا حؤؤ ن د لأؤا المسؤؤلمون , وارضؤؤ ن  رجؤؤ  مؤؤن ا ؤؤدي 
اعلأا الى  دوم المسلم ن بأبا ,وغ ر ذلت من اسبا  الملت اص ر  عشؤر ال , و،ا ؤ  

 .(150) راج ال,اردعا الحجاج الى  ال راج( 
 راج ؤال بااصؤل من الواضؤا مؤن  ؤالل روا ؤال الؤبالذري, ان عؤذأ اارض عؤي 

ول سؤؤ  عشؤؤر ال وا مؤؤا صؤؤ ر  عشؤؤر ال عؤؤن طر ؤؤو الأبؤؤال او شؤؤرالعا مؤؤن دبؤؤل المسؤؤلمون 
وبمج  الحجؤاج وا،يشؤااا ا ،سؤار ال ؤراج بيحو ؤل عؤذأ ااراضؤي ال راج ؤال الؤى عشؤر ال 
,اعادعا  راج ال, ودار العشر وحدأ على الحاصل سوف  ندي الؤى   قؤص وارد  ز  ؤال 

 الدولال .
) ان عمر دد اسقط ال راج على من اسلم, ول،ن شرط ودد اضاف ،  ا ضا :

ان  يرت ارضا و أاجر الى اامصار وربمؤا عؤذا الشؤ  ، ؤوع مؤن ااح ؤال الرومؤا ي ،ي 
, ااا  ا    د و دحض عذا القول ل،  ان عمر بن عبؤد (151)لليقل د ااسالمي المب،ر (

لع،ؤس عؤو الصؤح ا, لم  شيرط يرت اارض وعجريأا الى اامصار, بل ا( )العز ز 
علؤؤؤى يؤؤؤرت اارض اصؤؤؤحابأا لعماريأؤؤؤا لقولؤؤؤا  ()اقؤؤؤد عمؤؤؤل عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز 

:)و ؤؤر  اا يبؤؤاع عمؤؤارة اارض , اص مؤؤا  شؤؤيري المشؤؤيري ل  سؤؤا و قطؤؤر ل  سؤؤا , اص مؤؤا 
 ص   من ذلؤت  ؤرا  اارض وظلؤم اعلأؤا, وامؤا مؤن ،ؤان مؤن عؤر  اعؤل اارض اؤي 

ارضؤؤا الؤؤ س عل ؤؤا اا ذلؤؤت , وعامؤؤل ارضؤؤا اولؤؤى  غ ؤؤر ارضؤؤا وجز يؤؤا جار ؤؤال عل ؤؤا اؤؤي
, عؤؤذا مؤؤن جا ؤؤ  عؤؤدم اشؤؤيراطا لؤؤذلت,ومن جا ؤؤ  ا ؤؤر ان ال ل  ؤؤال عمؤؤر (152)بيبعيؤؤا (

() علؤؤى ان ارضؤؤأم يؤؤنول (153)دؤؤد سؤؤما للمسؤؤلم ن الجؤؤدد بؤؤالأجرة الؤؤى  اامصؤؤار ,
 .(154)الى جماعال القر ال او الى  ب   المال ع د الضرورة
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 ا لم  جبرعم علؤى الأجؤرة, بؤل ا ؤا سؤما للؤذي  ر ؤد مؤ أم ومن عذا  يضا ل ا ا
الأجؤؤؤرة بؤؤؤالأجرة الؤؤؤى اامصؤؤؤار, ل، ؤؤؤا اشؤؤؤيرط ان يراعؤؤؤى ارضؤؤؤا او يؤؤؤنول الؤؤؤى  جماعؤؤؤال 
القر ؤؤال الؤؤذ ن دؤؤد  ،و ؤؤون ل سؤؤوا مسؤؤلم ن بؤؤل ذم ؤؤ ن, واذا لؤؤم ي،ؤؤن لأؤؤم االب ؤؤ  المؤؤال ل،ؤؤن 

دؤؤد عالجؤؤ  جم ؤؤر للضؤؤرورة, ،مؤؤا عؤؤزز ،ؤؤ  رأ ؤؤا ا ضؤؤا بقولؤؤا : )ان اصؤؤالحا  عمؤؤر 
,ومؤن المالحؤظ علؤى الروا ؤا  (155)الش،اوي اليؤي ا اريأؤا او  ل يأؤا اجؤرالا  الحجؤاج (

السابقال ان عمر راؤض يحو ؤل ارض ال ؤراج حيؤى لؤو اسؤلم اصؤحابأا ووضؤر لؤا الحؤو 
 .(156)اي ير،أا وان لم  ير،أا وضر عل أا ال راج 

 واجلزيح  ()عمز -سادسا :
 ؤر المسؤلم مقابؤل اما ؤا, ودؤد جؤر  العؤادة اؤي ا ؤام االجز ال عي مؤا ين ؤذ مؤن غ

الحجاج على ا ذ الجز ؤال حيؤى وان اسؤلم الؤذمي, و،ؤان عؤذا ااجؤرال مؤن الحجؤاج  واؤا 
مؤؤن ان  قؤؤل وارد  ز  ؤؤال الدولؤؤال مؤؤن الجز ؤؤال  بصسؤؤقاطأا عؤؤن الؤؤذمي, اا ا ؤؤا ع ؤؤدما يؤؤولى 

, و،ؤان صؤاح  ال الاال,عمؤد الؤى الكؤال الجز ؤال عمؤن اسؤلم ()عمر بؤن عبؤد العز ؤز 
المقولؤؤال المشؤؤأورة ) ان اهلل بعؤؤث محمؤؤدا عاد ؤؤا ولؤؤم  بع ؤؤا جاب ؤؤا ( والروا ؤؤا  علؤؤى ذلؤؤت 

 ،  رة .
امؤؤؤا بال سؤؤؤبال للمسيشؤؤؤرد ن اقؤؤؤد اديبسؤؤؤوا روا ؤؤؤا  ،ؤؤؤل مؤؤؤن الطبؤؤؤري وابؤؤؤن سؤؤؤعد,اي 
موضؤؤؤوع اسؤؤؤقاط الجز ؤؤؤال عؤؤؤن الؤؤؤذمي, اعلؤؤؤى سؤؤؤب ل الم ؤؤؤال اؤؤؤصن الأؤؤؤاوزن اديؤؤؤبس روا ؤؤؤال 

,  الح،مي, ان ضر عن ال اس الجز ؤالالى  الجراح بن عبد اهللالطبري:) ان عمر ،ي  
اسارع ال اس اي الد ول الى  ااسؤالم اق ؤل للجؤراح ان ال ؤاس دؤد سؤارعوا الؤى ااسؤالم 
  ورا من الجز ال اصميح أم بال يان ا،ي  الجراح بذلت الى عمؤر اؤرد عل ؤا ان اهلل بعؤث 

اا ان الأؤؤاوزن لؤؤم  علؤؤو  (157)محمؤؤدا داع ؤؤا ولؤؤم  بع ؤؤا جاب ؤؤا واؤؤي روا ؤؤال ا ؤؤر   اي ؤؤا(
عدم يعل قا ،ان ادي اعا باامر الم  َر بدا من ان  يرت اامؤر اؤصن  ولربما  ,(158)عل أا

 ()يعل قؤؤا  المؤؤنر  ن المسؤؤلم ن ،ا ؤؤ  واا ؤؤال , اا ان الأؤؤاوزن دؤؤد أ  ؤؤى علؤؤى عمؤؤر 
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اؤؤؤي موضؤؤؤر ا ؤؤؤر بقولؤؤؤا :) ان عمؤؤؤر اسؤؤؤقط الجز ؤؤؤال عمؤؤؤن د ؤؤؤل ااسؤؤؤالم مؤؤؤن الشؤؤؤعو  
, وعؤؤذا بحؤؤد ذايؤؤا يعل قؤؤا (159)والممالؤؤت ولؤؤم   ؤؤرط اؤؤي شؤؤيل د ل اؤؤي ب ؤؤ  مؤؤال الدولؤؤال (

علؤؤى روا ؤؤال الطبؤؤري امؤؤا عؤؤدم ي ر طؤؤا اؤؤي شؤؤيل  ؤؤد ل ب ؤؤ  مؤؤال الدولؤؤال اأؤؤو راجؤؤر الؤؤى 
 عدلا ويطب قا لس اسال ااصالح للرع ال ا، ف با عو.

امؤؤؤؤا باريولد,اص ؤؤؤؤا  ،ي ؤؤؤؤي بؤؤؤؤالقول ان الجز ؤؤؤؤال اقؤؤؤؤط  م،ؤؤؤؤن ان يجمؤؤؤؤر مؤؤؤؤن غ ؤؤؤؤر 
مال اصن جز يا سادطال ع ا ماعدا و قصد بذلت ا ا من اسلم من اعل الذ (160)المسلم ن 

 من لم  د ل اي ااسالم .
امؤا عؤامليون ،ؤ  اقؤد علؤو بؤؤالقول :) لؤ س ع ؤات ح،ؤم واضؤا  ن،ؤد ان الؤؤذمي 

,ان (161)الؤذي  عي ؤؤو ااسؤالم  جؤؤ  ان  ع ؤؤى مؤن الجز ؤؤال دون ان  سؤ د دولؤؤا  بمصؤؤدر(
لواجؤؤ  دؤؤول ،ؤؤ  اؤؤي عؤؤذا الصؤؤدد  شؤؤ ر الؤؤى الح،ؤؤم و المقصؤؤود بؤؤالح،م عؤؤو ااجؤؤرال ا

ي   ذأ من دبل اا ر ن و سلم با,ولعل المقصود من ،  ان عذا الح،م لم  شمل عموم 
بأذا الح،م بل عمما  ()الدولال اامو ال ,اص ا لم   صص زمن عمر بن عبد العز ز 

دون ذ،ؤؤؤؤر مصؤؤؤؤدر او زمان،ودؤؤؤؤد اضؤؤؤؤاف ،ؤؤؤؤ  علؤؤؤؤى ذلؤؤؤؤت دؤؤؤؤائال:) ان الجز ؤؤؤؤال ضؤؤؤؤر بال 
 ,(162)و ااسالم يسيبدل بدار العشر اوالصؤددال (م  صلال على المزارع ,اص ا ع دما  عي 

 :()اا ان الجز ال لم ي،ن ي ص المزارع وحدأ احسؤ  بؤل شؤمل  حسؤ  دؤول عمؤر 
صؤؤؤاح  ارض  عطؤؤؤي جز يا,وصؤؤؤا ر   ؤؤؤرج جز يؤؤؤا مؤؤؤن ،سؤؤؤبا,وياجر  يصؤؤؤرف بمالؤؤؤا )

،اعلؤؤى الؤؤرغم مؤؤن ا ؤؤا ذ،ؤؤر يلؤؤت ااصؤؤ اف اا ا أؤؤا ا ضؤؤا (163) عطؤؤي جز يؤؤا مؤؤن ذلؤؤت (
رعل أم اقط وا ما يشمل المزارع و،ل ذمي ما عدا ال سؤال وااط ؤال والشؤ وخ,،ما ايقيص

بقولا:)ان عمر اعاد يص، د المبدأ القائل بصن من  ؤد ل ااسؤالم  ()اميدح ،  عمر 
 صؤؤبا اقؤؤط معرضؤؤا لؤؤدار الضؤؤر بال الم روضؤؤال علؤؤى المسؤؤلم وعؤؤي الصؤؤددال و ع ؤؤى مؤؤن 

الجز ؤال عؤن مؤن اسؤلم مؤن ( )ع ؤال عمؤر واي عذا ال ص يص، دا على ا ,(164)الجز ال(
 الذم  ن .
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امؤؤا ب صؤؤوص  ؤؤص ابؤؤن عبؤؤد الح،ؤؤؤم المؤؤذ،ور اعؤؤالأ مؤؤن الطبقؤؤا  اقؤؤد علؤؤؤو 
 .(165)عل أا بقولا :) ان الطبقا  ال الث الواردة اي المرسوم عم من غ ر المسلم ن (

اع ؤى الؤذمي مؤن ( )وعذا من،د ا ؤا ذ،ؤر اؤي  صؤوص لؤا سؤابقال ان عمؤر 
 -  الى صددال ودد اسي لص من عذأ الروا ال  الث اقرا  :الجز ال ويحول

ومع ؤاأ ان علؤى مؤن ابؤو  ,(166)ان الجز ال ي رض على اارض وين ذ من مال، أؤا )أ(
 0(176)جز ال

 . (177)) ( الجز ال ي رض على الحرا  ن بوص أا جز ال على اعل ال،يا  
ال علؤؤى البضؤؤؤائر )ج( ان الجز ؤؤال الم روضؤؤال علؤؤى اليجؤؤؤار اؤؤي الروا ؤؤال بضؤؤؤم أا الجز ؤؤ

 .(178)اليي عالجيأا ،ي  ال قا يح  مصطلا العشور
اب صؤؤوص ال قؤؤرة )أ( اؤؤصن الجز ؤؤال لؤؤم ي ؤؤرض علؤؤى اارض بؤؤل علؤؤى الؤؤرنوس, 

 مقابل الصلا الذي ب ن المسلم ن وب  أم .
لؤم  حؤؤدد الحؤرا  ن بؤؤل اعطؤؤى ( )امؤا ال قؤؤرة ) ( اؤصن عمؤؤر بؤن عبؤؤد العز ؤؤز 

امؤؤوال,امن الطب عؤؤي ان ال ؤؤاس يعمؤؤل اؤؤي اطؤؤار يلؤؤت يصؤؤورا عؤؤ أم بصعيبؤؤارعم  مل،ؤؤون ا
 ااعمال ول س الذم ون اقط .

اما ال قرة )ج( اصن جز ال الياجر اين ذ عن يجاريا بل ع ؤا عؤو ،شؤ ص, امؤا 
 ضر بال اليجارة اأي العشر على البضائر .
بقولا:) ان ال ل  ال اليقي عمر بؤن عبؤد  ()ودد أ  ى دا  ل د    على عمر 

 . (179)اصدر درارا  ع ي ،ل من د ل ااسالم من الجز ال (العز ز دد 
وس اسؤيا المال ؤال اليؤي رأ  ( )اما الوين اعلى الرغم من يحاملؤا علؤى عمؤر 

بص أا ا ضب  ب   المال اا ا ا ،ان اعيرااا م ا بصسقاط الجز ال عمن اسلم من الذم  ن 
ا عؤاجال ...بعؤد ان دؤل اذ دال:)ان الحالال المال ال اؤي عأؤد عمؤر ال ؤا ي ييطلؤ  اصؤالح

 .(180)الوارد الى  ب   مال المسلم ن من جرال الكال الجز ال اي  راسان ( 
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 وانعشور ()ساتعا : عمز 
ان العشؤؤور دؤؤد ارضؤؤ  علؤؤى اعؤؤل الحؤؤر  والؤؤذم  ن بعؤؤد ان ارضؤؤوعا عؤؤم اول 
اامر ع د مرور القواال اليجار ال للمسؤلم ن وسؤموا ذلؤت عشؤورا,ومن المسيشؤرد ن الؤذ ن 

 ؤؤوا بالعشؤؤور المسيشؤؤرو عؤؤامليون ،ؤؤ  الؤؤذي يضؤؤم   دراسؤؤيا المرسؤؤوم الؤؤذي جؤؤال اؤؤي ع
روا ال ابن عبد الح،م ب صوص العشور وعي :) اما العشور ا ر  ان يوضر عن اعل 

, ودؤؤد اسؤؤي يع عؤؤدة اسؤؤي ياجا  مؤؤن يلؤؤت (181)الحؤؤرث وان اعؤؤل الحؤؤرث  ن ؤؤذون بؤؤذلت (
 الروا ال عي:

ا بددؤال عؤن ضؤر بال اارض اليؤي  ؤداعأا عؤدد ان عمر  حاول ان  حصر المصؤطل –أ 
 .(182)مع ن من المالت على اارض المزروعال

 .(183) حاول عمر يم  زعا عن الجز ال من جا   والصددال من جا   ا ر  - 
 . (184)ان عمر  حاول يم  ز العشور الضر ب ال عن الصددا  اليي عي الز،اة -ج
اشؤؤؤارة لعمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز لم ؤؤؤر   م،ؤؤؤن ان  سؤؤؤي يع مؤؤؤن عؤؤؤذأ الروا ؤؤؤال ان ع ؤؤؤات –د 

و ؤدعم ،ؤ  رأ ؤا عؤذا بروا ؤال ابؤن سؤعد واليؤي  ؤذ،ر ا أؤا:)ان (185)العشورعلى ال مؤر 
عمر ،ي  الى وال ا عدي بن ارطصة بلك ي ا ت يص ذ من ال مؤر العشؤور ايبق ؤا اؤي 

 .(186)ب   مال اهلل اص ات ان يد ل ب   مال اهلل اا ط با(
الضر بال على المسلم ن اص أا ايجوز , وان ،ؤ   سؤي د اؤي  اما بشصن شرع ال عذأ -عؤ 

بذلت على روا ال آبن سالم ,) ل س على المسلم ن عشوروا ما العشور علؤى ال أؤود 
 ()و ن،ؤؤد ذلؤؤت بروا ؤؤال ا ؤؤر  ابؤؤن سؤؤالم اوردعؤؤا عؤؤن الرسؤؤول (187)وال صؤؤار  ( 

 ؤالل يلؤت  امؤن (188) ذ،ر ا أا ) ان صاح  الم،س اي ال ار ( دال  ع ؤي العشؤور
ااسؤؤؤي ياجا  اليؤؤؤي اسؤؤؤي يجأا ،ؤؤؤ   الحؤؤؤظ ا ؤؤؤا  لؤؤؤط بؤؤؤ ن العشؤؤؤر الم ؤؤؤروض علؤؤؤى 
اارض او ما سؤؤؤمى ز،ؤؤؤاة وصؤؤؤددال ال مؤؤؤار والحؤؤؤ ,وب ن العشؤؤؤور اليؤؤؤي ي ؤؤؤرض علؤؤؤى 

أ( ,امؤؤا ال قؤؤرة ) ( اؤؤصن ،ؤؤ  يصؤؤور جار ؤؤال ,،مؤؤا ايضؤؤا ذلؤؤت مؤؤن ال قؤؤرة )البضؤؤائر الي
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لصؤددال , مؤر العلؤم ان ،ؤل واحؤد م أؤا من  الل ذلت ا ا اراد ان  م ز ب ن الجز ال وا
مؤؤدلوام   يلؤؤف عؤؤن اا ر،امؤؤا ال قؤؤرة)ج( العلؤؤا دؤؤار  الصؤؤحال بشؤؤيل مؤؤا مؤؤن  ؤؤالل 
ذلت  عذا اذا ما ارض ا ا ا ي أم ان العشور ارض  ا ما بعؤد ا ضؤا علؤى المسؤلم ن 
ربر العشر واعيبر  صددال ) ز،اة ( عن مالا اي اليجارة ا أا ين ذ مرة واحدة اؤي 

,ومؤؤن الؤؤذمي  صؤؤف العشؤؤر ومؤؤن اعؤؤل الحؤؤر  مؤؤن اليجؤؤار العشؤؤر,ويجبى اؤؤي  السؤؤ ال
السؤؤ ال لمؤؤرة واحؤؤدة ا ضؤؤا ،امؤؤا ال قؤؤرة )د( اؤؤصن ،ؤؤ  اصؤؤا  اؤؤي ذلؤؤت ا ؤؤا م ؤؤر يجؤؤارة 

،وب صؤؤؤوص ال قؤؤؤرة )عؤؤؤؤ( اؤؤؤصن ذلؤؤؤت ،ؤؤؤان اول اامؤؤؤر زمؤؤؤن  (189)ال مؤؤؤور وال  ؤؤؤاز ر 
ن ال ل  ؤال عمؤر بؤن ،ان  سمى بالم،س اما ا ما بعد ويحد دا اي زم  ()الرسول 
ع ؤؤدما بلكؤؤا اؤؤرض الرسؤؤوم علؤؤى اليجؤؤار مؤؤن المسؤؤلم ن ع ؤؤد مؤؤرورعم ( )ال طؤؤا  

اؤؤؤي حؤؤؤدود ارض الحر ,اعؤؤؤاملأم بالم ؤؤؤل , واصؤؤؤبا بؤؤؤذلت م روضؤؤؤا علؤؤؤى المسؤؤؤلم ن 
 .(190)ل ،ون ز،اة ليجاريأم,ان اعطال لأم ،ي ا  شكلأم عن اليجارة

 وانصذقاخ )انزكاج( ()ثامىا :عمز 
بالز،ؤؤاة باعيبارعؤؤا احؤؤد أر،ؤؤان ااسؤؤالم , اأؤؤي مؤؤا ( )ال ل  ؤؤال عمؤؤر  لقؤؤد اعؤؤيم

ارضا اهلل سبحا ا ويعالى على عبؤادأ مؤن الؤذ ن  مل،ؤون اامؤوال , ل يصؤددوا بأؤا علؤى 
مؤؤن عؤؤو بحاجؤؤال لأؤؤا, لي،ؤؤون اد ؤؤال عؤؤن رنوسؤؤأم ويز، ؤؤال امؤؤوالأم , ام لمؤؤا يحيؤؤاج الؤؤ  س 

ت اليز،ؤي , االمسؤلم المقيؤدر  ز،ؤي مالؤا الى اليز، ال , اؤااموال عؤي اا ؤر  بحاجؤال لؤذل
 س و ا ل ساعد با المحياج ن من ال قرال والمسا، ن .

بالز،ؤؤؤاة واواعؤؤؤا اعيمامؤؤؤا  اصؤؤؤا ( )لؤؤؤذلت اعؤؤؤيم بأؤؤؤا عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز 
بصعيبارعا حؤو ارضؤا اهلل علؤى عبؤادأ اعا ؤال ال قؤرال والمسؤا، ن, اقؤد ورد عؤن ابؤن عبؤد 

صن اهلل يبؤؤارت ويعؤؤالى ارضؤؤأا وسؤمى اعلأؤؤا حؤؤ ن طعؤؤن الح،ؤم اؤؤي الصؤؤددا  دولؤؤا : ) اؤ
آ ٓقإت ٓفإ ٗن ٔأٗؤطاوٗا  :ا أا ا اس وبلكوا ا أا يأمال  ب أم اقؤال  ٕمٗنٔيم مَّن ٓيٗمٕمأزٓ  ٕفاا الدَّ

ن لَّٗم ٔيٗعٓطٗوٗا ٕمنٓيا ٕإٓذا ٔىاٗم ٓيٗسآطٔطوٓن   ٕمٗنٓيا ٓرٔضوٗا ٓوإ 
ٕأنَّٓماا  :ودؤال يعؤالى ا ضؤا   (191)
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َٓاإرٕميٓن الدَّ  ٓقاإب ٓواٗل ٓ ٓقأت ٕلٗمٔفٓقرٓاء ٓواٗلٓمٓسإكيٕن ٓواٗلٓعإمٕميٓن ٓوٓمٗيٓيا ٓواٗلٔمٓؤلَّٓفٕة ٔقٔمؤبٔيٗم ٓوٕفا الرِّ
 . (192)ٓوٕفا ٓسٕبيٕل الٖمٕو ٓواٗبٕن السَّٕبيٕل ٓفٕريٓضِة مِّٓن الٖمٕو ٓوالٖمٔو ٓوٕميّم ٓحٕكيمّ 

لحؤؤؤؤرث والمواشؤؤؤؤي والؤؤؤؤذع  والؤؤؤؤورو , صؤؤؤؤددال اامؤؤؤؤوال ا ()ابؤؤؤؤ ن رسؤؤؤؤول اهلل 
واؤؤؤرض , ا ظلمؤؤؤون وا يعؤؤؤد  علؤؤؤ أم وا حؤؤؤابى بأؤؤؤا  ()اين ؤؤؤذ ،مؤؤؤا بؤؤؤ ن رسؤؤؤول اهلل 

در   وا م عأا اعلأا  م يجعؤل الؤى مرضؤ  ن مؤن اعؤل ااسؤالم ا جعلو أؤا ح ؤث امؤرعم 
ت مؤن امؤؤر دؤد ا، ؤؤر ا ؤا علؤؤى اهلل,  حملأؤم اامؤؤام مؤن ذلؤؤت مؤا حمؤؤل و  ؤزأ   سؤؤا مؤن ذلؤؤ

, واؤؤؤؤي روا ؤؤؤؤال  ا  ؤؤؤؤال  ذ،را ضؤؤؤؤا : ) اصمؤؤؤؤا المسؤؤؤؤلمون اص مؤؤؤؤا علؤؤؤؤ أم صؤؤؤؤددا  (193)(اائمؤؤؤؤال
امؤؤوالأم اذا ادوعؤؤا اؤؤي ب ؤؤ  المؤؤال ،يبؤؤ  لأؤؤم البؤؤرالة الؤؤ س علؤؤ أم اؤؤي عؤؤامأم ذلؤؤت اؤؤي 

ولقؤؤد علؤو المسيشؤؤرو عؤامليون ،ؤ  علؤؤى روا ؤا  ابؤؤن عبؤد الح،ؤؤم  (194)امؤوالأم يباعؤال (
وا ال ابن عبد الح،ؤم ااولؤى بقولؤا : ) الصؤددال وحاول المقار ال ب  أما , اقد علو على ر 

اي الز،ؤؤاة  جؤؤ  ان ين ؤؤذ مؤؤن المسؤؤلم ن جم عؤؤا علؤؤى امؤؤوالأم مؤؤن ااراضؤؤي والمواشؤؤي 
, اؤي يعل ؤو (195)ورنوس ااموال ) ال قود(, ول،ن  م ؤر اسؤي  ائأا بطر قؤال غ ؤر  ائقؤال (

  ال , اعلؤى ،  عذا يحد د م ؤا علؤى اؤرض الز،ؤاة علؤى المسؤلم ن جم عؤا دون اي اسؤي
الرغم من ا ا لم  ذ،ر ال واص م أم من الؤذ ن  مل،ؤون اامؤوال, اا ا ؤا حؤددعم ح  مؤا 
ذ،ؤؤؤر بص أؤؤؤا ين ؤؤؤذ مؤؤؤن المسؤؤؤلم ن جم عؤؤؤا مؤؤؤن امؤؤؤوالأم مؤؤؤن ااراضؤؤؤي والماشؤؤؤ ال ورنوس 
اامؤؤوال, اا ا ؤؤا اغ ؤؤل ذ،ؤؤر مقؤؤدار الز،ؤؤاة ع أؤؤا , ،مؤؤا اغ ؤؤل ذ،ؤؤر موعؤؤد اسؤؤي  ال الز،ؤؤاة 

 ن بذلت , واي الود    سا دد ذ،ر بش  غ ر واضؤا يمامؤا س اسؤال من المسلم ن المع 
اؤي اسؤي  ال الز،ؤاة , واديصؤؤر علؤى غ ؤر ائؤو اؤؤي ( )ال ل  ؤال عمؤر بؤن عبؤد العز ؤؤز 

المعاملال , يار،ا م ا ماعو وسط اي ااسؤي  ال, اي ان ا ص ؤذ الؤرد  م ؤا وا الج ؤد بؤل 
ان يجبى ا أا الز،اة من ح ؤث الحؤد  الذي ب  أما , ،ما ا ا لم  ذ،ر الطر قال اليي  ج 

ا ؤؤا او ال صؤؤا  , وذعؤؤا  الجؤؤابي ب  سؤؤا الؤؤى اصؤؤحا  اامؤؤوال لليص،ؤؤد مؤؤن احق يأؤؤا اؤؤي 
 ال صا  وما زاد ع ا وما  قص.
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 ()،ما اضاف المسيشرو ،  اي يعل قا علؤى الروا ؤال ال ا  ؤال اؤي ان عمؤر 
ياج وعززأ بروا ال ابؤن سؤالم ا،د على الطابر االزامي لجبا ال الز،اة ودد دعم عذا ااسي 

الؤؤى وال ؤؤا علؤؤى ال،واؤؤال : ) اؤؤي ان  ،يؤؤ  ( )مؤؤن  ؤؤالل الرسؤؤالال اليؤؤي وجأأؤؤا عمؤؤر 
, (196) ص ذ من غ ر ذلؤت المؤال ان مؤر بؤا(البرالة لمن ا ذ من ربحا ز،اة س ال واحدة و 

اص ؤذ البؤؤرالة مؤؤن الز،ؤاة , و ع ؤؤي ذلؤؤت اعطؤؤال صؤت بؤؤذلت للميز،ؤؤي بصعيبؤارأ دؤؤد واؤؤى مؤؤا 
من ز،اة الربا اي المال والماش ال او الحرث اي عذأ الس ال , امؤا بص ؤذ المؤال مؤن عل ا 

غ ر ذلت العلا المقصود با ز،اة الذع  وال ضال ورنوس ااموال واهلل اعلم , ،ما ا  ى 
بقولا :)ان عمر حاول يوز ر اموال الز،اة الى اص ااأا المؤذ،ورة ( )،  على عمر 

ن ذوي دربيؤا سؤوال مؤن اامؤرال اامؤو  ن او غ ؤرعم مؤن اي القر ن وا ؤا ا حؤابي احؤد مؤ
, معززا را ا عذا بروا ال  ال ال ابؤن عبؤد الح،ؤم ب صؤوص راؤض عمؤر ان (197)ال بالل( 

 .(198) عطي اامو ون من مال الصددال 
 وموقفه مه انفئ وانغىائم )اخلمس (  ()عمز -ذاسعا :

ملؤؤؤا المؤؤؤالي مؤؤؤر مؤؤؤا , اؤؤؤي يعا()ان س اسؤؤؤال ال ل  ؤؤؤال عمؤؤؤر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ؤؤؤز 
  ص ال   والك  مؤال  م،ؤن الرجؤوع ال ؤا اؤي اصؤل ا ال الؤث مؤن رسؤالي ا الس اسؤال المال ؤال 

,ودؤؤد ذ،ر ؤؤا ا أؤؤا ا ضؤؤا مؤؤا المقصؤؤود بالك  مؤؤال اؤؤي  ()لل ل  ؤؤال عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز 
،و أؤا مؤا اسؤيولي عل ؤا بؤؤالحر  او ع ؤوة مؤن امؤوال ال، ؤؤار ع ؤد القيؤال , ،مؤا ذ،ر ؤؤا ان 

ا وصؤؤل الؤؤى المسؤؤلم ن مؤؤن امؤؤوال ا ضؤؤا مؤؤن غ ؤؤر المسؤؤلم ن مؤؤن المشؤؤر، ن ال ؤؤ  عؤؤو مؤؤ
 ل،ن صلحا دون ديال .

لؤم ي،ؤن ع ؤات ايوحؤا  او اغؤارا  ( )اا ا ا اي عأد عمر بن عبد العز ؤز 
اسؤؤالم ال علؤؤى العؤؤدو , اسؤؤبا  م أؤؤا محاوليؤؤا يوج ؤؤا اصؤؤالحا  حؤؤو الس اسؤؤال الدا ل ؤؤال 

ى المسؤؤلم ن مؤؤن الأؤؤالت ,عؤؤالوة علؤؤى حرصؤؤا والمال ؤؤال للدولؤؤال , اضؤؤال علؤؤى   واؤؤا علؤؤ
على عدم يس  ر حمال  ي،لف الدولال مبالر طائلال , اا ا ا ،ؤان ع ؤات اؤي ب ؤ  المؤال 
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بعض ااموال اليي اشت ا أا ،ا   من  مؤس الك ؤائم مؤن ايوحؤا  سؤابقال لعأؤد عمؤر 
() اعلى اساس ذلت حاول اصالح  مس الك ائم , اجعل لل مس ب   مال مسيقل ,

 . (199)ااموال اا ر  عن
واي صدد حد   ا عن ال مس اقد ذ،ر ابن سالم بص ا : ) ال مس حصال ب ؤ  

, ودد ذ،ر ا ضا ابن عبد الح،م مرسؤوم مؤالي عؤن عمؤر  (200)المال من الك ائم وال   (
الؤؤى وايؤؤا ب صؤؤوص ال مؤؤس بقولؤؤا : ) وامؤؤا ال مؤؤس اؤؤصن مؤؤن ( )بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز 

موضعا , اطعن اي ذلت طاعن من ال اس , وا، ر ا ا ,  مضى من اائمال ا يل وا اي
ووضر مواضر شيى ا ظر ا ااذا عو على سؤأام ال ؤيل اؤي ،يؤا  اهلل لؤم ي ؤالف واحؤدة 
مؤؤن اا يؤؤ ن اا ؤؤر  اؤؤاذا عمؤؤر بؤؤن ال طؤؤا  رحمؤؤال اهلل دؤؤد دضؤؤى اؤؤي ال ؤؤيل دضؤؤال دؤؤد 

لؤؤؤر بيلؤؤؤت رضؤؤؤى بؤؤؤا المسؤؤؤلم ن,ارض لل ؤؤؤاس اعط ؤؤؤال وارزادؤؤؤا جار ؤؤؤال لأؤؤؤم ورأ  ان لؤؤؤن  ب
اابؤؤؤوا  مؤؤؤا جمؤؤؤر مؤؤؤن ذلؤؤؤت ورا  ا ؤؤؤا لل يؤؤؤ م والمسؤؤؤ، ن وابؤؤؤن السؤؤؤب ل , اؤؤؤرأ  ان  لحؤؤؤو 
ال مس بؤال يل وان  وضؤر مواضؤعا اليؤي سؤمى اهلل واؤرض , ولؤم  ك ؤل ذلؤت اا ل ي ؤزأ 
م ا و   ال اليؤوعم ا ؤا ااديؤدوا بامؤام عؤادل اؤصن اا يؤ ن مي قيؤان ا ؤال ال ؤيل وا ؤال ال مؤس 

ٓأٓفاء المَّٔو ٓوٓمى ٓرٔسوٕلٕو ٕماٗن ٓأٗىإل اٗلقٔآرَ ٓفٕممَّإو ٓوٕلمرَّٔساوٕل ٓوٕلإذُ اٗلٔقٗرٓباى  مَّا اان اهلل دؤال:
ٓواٗلٓيتٓآمى ٓواٗلٓمٓساإكيٕن ٓواٗبإن السَّإبيلٕ 

, و،ؤذلت اؤرض اهلل ال مؤس ا ؤر  ان  جمعأؤا (201) 
 (202) ال م ،م (جم عا ا جعال ا ئا للمسلم ن وا  سيص ر عل أم وا  ،ون دولال ب ن ااغ 

, اما يعل و المسيشرد ن عل ا, اقد ا،ي ى باريولد بؤالقول ان ()وعذا ما ،ان من دول 
ان يعل ؤؤو باريولؤؤد علؤؤى الؤؤرغم مؤؤن  (203)اؤؤي عأؤؤد عمؤؤر  صؤؤم ال مؤؤس لصؤؤالا ال زا ؤؤال 

وجؤؤو  يحو لؤؤا الؤؤى ( )عؤؤدم وضؤؤوحا اا ان اؤؤي   ا ؤؤاأ حؤؤو لب ؤؤ  المؤؤال اؤؤرأ  عمؤؤر 
اؤؤؤي حؤؤؤو ال مؤؤؤس , المؤؤؤا ايحؤؤؤ  اا ؤؤؤدلس دبؤؤؤل ( )مسؤؤؤت عمؤؤؤر  زا ؤؤؤال الدولؤؤؤال , اقؤؤؤد ي

 الاؤؤؤال عمؤؤؤر لؤؤؤم   مسؤؤؤوعا اصمرعاملؤؤؤا عل أؤؤؤا ان  بؤؤؤ ن الع ؤؤؤوة مؤؤؤن ارضؤؤؤأا و ص ؤؤؤذ م أؤؤؤا 
وعؤؤؤؤذأ دالؤؤؤال علؤؤؤؤى حرصؤؤؤا علؤؤؤؤى المؤؤؤؤال العؤؤؤام , وان لؤؤؤؤم  ،ؤؤؤن دؤؤؤؤد اجر ؤؤؤؤ   (204)ال مؤؤؤس
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ولؤؤال مسؤؤيحقايا و ايحؤؤ  اؤؤي عصؤؤرأ اقؤؤد اريؤؤص  ان  ؤؤي حص حقؤؤوو المسؤؤلم ن و زا ؤؤال الد
اؤؤؤي اي م،ؤؤؤان ،ؤؤؤان واؤؤؤي اي زمؤؤؤن حصؤؤؤل اؤؤؤصن ،ؤؤؤان دؤؤؤول باريولؤؤؤد اؤؤؤي  صؤؤؤم ال مؤؤؤس 

( )لصؤالا ال زا ؤال , اأؤؤذا اامؤر  عؤد مؤؤن اامؤور المأمؤال اليؤؤي اسيحصؤل ا أؤا عمؤؤر 
 واردا  جد دة ل زا ال الدولال .

امؤؤؤا ب صؤؤؤوص مؤؤؤا علؤؤؤو عل ؤؤؤا المسيشؤؤؤرو ،ؤؤؤ  , اص ؤؤؤا اديؤؤؤبس روا ؤؤؤال ابؤؤؤن عبؤؤؤد 
وعلؤؤو عل أؤؤا بقولؤؤا: ) عؤؤذأ الروا ؤؤال مؤؤن ا، ؤؤر  (205)را ؤؤا الح،ؤؤم السؤؤابو ذ،رعؤؤا اعؤؤالأ ح

الروا ؤؤا   ور ؤؤال اؤؤي عؤؤذا المرسؤؤوم ا مؤؤا اذا ،ؤؤان ال مؤؤس  حصؤؤر للدولؤؤال بوصؤؤ أا حصؤؤال 
اامؤؤام مؤؤن الك  مؤؤال اؤؤي ااراضؤؤي اليؤؤي ي ؤؤيا بؤؤالقوة اأؤؤل  صؤؤبا يحؤؤ  يصؤؤرف اامؤؤام 

 0(206)لم ن(ل وزعا ،ما  شيأي او  ج  ان  ضاف ال   وان  عامل ،ودف لعامال المسؤ
و ض ف دائال : ان عمر ال ا ي را  ان يوز ر عذأ ااموال الؤى ااصؤ اف ال ما  ؤال اؤي 

اآ ٓقأت ٕلٗمٔفٓقاارٓاء ٓواٗلٓمٓسااإكيٕن ٓواٗلٓعااإمٕميٓن ٓوٓمٗيٓيااا ٓواٗلٔمٓؤلَّٓفاإة ٔقمٔااؤبٔيٗم ٓوٕفااا القؤؤر ن ٕإنَّٓمااا الدَّ
َٓاااإرٕميٓن ٓوٕفاااا ٓسااإبيٕل المٖااإو  ٓقاااإب ٓواٗل ااآن المٖااإو ٓوالمٖااأو ٓوٕمااايّم الرِّ ٓواٗبااإن السَّااإبيٕل ٓفٕريٓضاااِة مِّ

ٓحٕكيمّ 
, معززا اسي ياجا  (208)(), وا ا  س  عذا اامر الى عمر بن ال طا   (207)

عذا بروا ال ابن سالم ذ،رعا اامام ااوزاعي,) ا ما ال مؤس لالصؤ اف الؤذ ن سؤمى اهلل 
اٗاْء ٓفآلنَّ ٕلمٖإو ٔطٔمٓسأو ٓوٕلمرَّٔساوٕل ٓواٗوٓمٔماوٗا أٓ  يبارت ويعالى اؤي ،يابؤا: ْٓ ٕنٗمأتم مِّان  َٓ نَّٓماا 

واؤؤي عؤؤذأ اا ؤؤال ا،ؤؤد ااوزاعؤؤي (209) ٓوٕلاإذُ اٗلٔقٗرٓبااى ٓواٗلٓيتٓااآمى ٓواٗلٓمٓسااإكيٕن ٓواٗباإن السَّاإبيلٕ 
 .(210)اليزام عمر بأا( 

اد و قول ، :)ان عمر عد عمل ال يحو ل اموال الدولال الؤى مل، ؤال  اصؤال لالاؤر 
,ان اؤؤي  سؤؤبال عؤؤذأ ة بيوز ؤؤر عؤؤذأ اامؤؤوال علؤؤى ااصؤؤ اف  (211 )مبؤؤدأ معؤؤارض للقؤؤر ن(

, وان ،ؤان صؤح حا ()ال ما  ال مما جال اي القر ن , الؤى ال ل  ؤال عمؤر بؤن ال طؤا  
, ،ان دؤد يعامؤل معؤا اؤي   ؤس ااطؤار القر  ؤي ا ضؤا وبمجؤ  عمؤر  ()اصن الرسول 

 ال ااول  ن والؤى القؤر ن ال،ؤر م مؤاعو اا ي   ؤذا ومحاوليا اعادة س( )بن عبد العز ز 
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ااوامؤر اهلل سؤبحا ا ويعؤالى وسؤؤ ال  ب ؤا عل ؤا الصؤالة والسؤؤالم واح،ؤام ال ل ؤال الراشؤؤد ن 
( ). من بعدأ 

عد عمل ال يحو ل اموال الدولال الى ( )وب صوص ان عمر بن عبد العز ز 
اؤي ذلؤت ي،يؤل لالمؤوال اؤي  مل، ال  اصال لالاراد مبدأ معارض للقر ن اأؤذا صؤح ا ان

 ا ادي اش اص دون اا ر ن .
 انضزائة االضافيح  ()انغاء عمز  -عاشزا :

 

ان عمل ال اؤرض الضؤرائ  ااسؤي  ائ ال مؤن دبؤل اامؤو  ن علؤى المسؤلم ن, ،ؤان 
سؤؤببا يضؤؤ م حاجؤؤا  اامؤؤو  ن و، ؤؤرة مطؤؤالبأم , ويوسؤؤر   قؤؤايأم , اعمؤؤل بعؤؤض عمؤؤال 

لؤؤى اضؤؤااال بعؤؤض الضؤؤرائ  ااضؤؤاا ال علؤؤى مؤؤن  ؤؤدار ال ؤؤراج اؤؤي العصؤؤر اامؤؤوي , ع
يلت الضرائ , واس ما من اعل ال،واال , ومن عذأ الضرائ  اليي اسقطأا ال ل  ال عمر 

بمج ئا ال الاال عؤي: ) ضؤرائ  عؤدا ا ال  ؤروز والمأرجؤان, و مؤن ( )بن عبد العز ز 
 . (212) الصحف , واجر ال  وج , واجور الب و  ودراعم ال ،اح (

،  ؤؤص عؤؤذا (215), والطبؤؤري(214)وابؤؤن سؤؤالم (213)اورد ،ؤؤال مؤؤن ابؤؤي  وسؤؤف  اقؤؤد
ال،يؤؤا  وان ،ؤؤان ا ؤؤا بعؤؤض اا يالاؤؤا ,اا ا ؤؤا جؤؤال ا ؤؤا دولؤؤا :) امؤؤا بعؤؤد , اؤؤصن اعؤؤل 
ال،واؤؤؤؤال دؤؤؤؤد اصؤؤؤؤؤابأم بؤؤؤؤالل وشؤؤؤؤؤؤؤؤدة وجؤؤؤؤور اؤؤؤؤي ااح،ؤؤؤؤؤام , وسؤؤؤؤ ن سؤؤؤؤؤ أا علؤؤؤؤ أم عمؤؤؤؤؤال 

, (218), العؤؤدل وااحسؤؤان , اؤؤال  ،ؤؤو ن, وصؤؤالح الرع ؤال (217), وان دؤؤوام الؤؤد ن(216)السؤول
, اص ؤا ادل ؤؤل مؤن اا ؤؤم ,  (220)يوط أؤا بطاعؤؤال اهلل (219)شؤ  اعؤؤم ال ؤت مؤؤن   سؤت حيؤؤى 

بؤؤؤؤا علؤؤؤؤى عؤؤؤؤامرا وا عؤؤؤؤامرا علؤؤؤؤى , وايحمؤؤؤؤل  را(221)وامؤؤؤؤرت ان يوظؤؤؤؤف علؤؤؤؤ أم  ؤؤؤؤراجأم
, وايص ؤؤذ مؤؤن العؤؤامر اا (222), و ؤؤذ مؤؤن ال ؤؤرا  مؤؤا اطؤؤاو واصؤؤلحا حيؤؤى  عمؤؤر ؤؤرا 

,وايص ؤذ (223)وظ  ال ال راج اي راقال ويسؤأ ل , مؤن غ ؤر ع ؤف او ارعؤاو اعؤل اارض
, واعؤؤؤؤدا ا (225), وا اجؤؤؤؤور الصؤؤؤؤراا ن(224)اؤؤؤؤي ال ؤؤؤؤراج اا وزن سؤؤؤؤبعال لؤؤؤؤ س ا أؤؤؤؤا ا ؤؤؤؤ ن

, (228), وا اجؤؤؤؤؤؤور الب ؤؤؤؤؤؤو  (227), وا دراعؤؤؤؤؤؤم ال ،ؤؤؤؤؤؤاح , وا مؤؤؤؤؤؤن الصؤؤؤؤؤؤحف (226)ال  ؤؤؤؤؤؤروز

 
 

   

 

ى المدتذرقونىوالدوادوةىالمالوةى
 ()للخلوفةىرمرىبنىربدىالعزوزى

ىطلبىصبارىمحلد.ىأ.ى
ىىدنهبةىصفاءىحم.ىم.ى

  1101آذارىىىىىىىى(01)ىىىىددـــالع

  411 

 

 الفراهيدي آداب جملة

, وا  عجؤؤؤؤؤؤؤل دو ؤؤؤؤؤؤي بقيؤؤؤؤؤؤل وا دطؤؤؤؤؤؤؤر (230)لذمؤؤؤؤؤؤال, مؤؤؤؤؤؤن اسؤؤؤؤؤؤلم مؤؤؤؤؤؤؤن اعؤؤؤؤؤؤل ا(229)وا ؤؤؤؤؤؤراج
 (231)والسالم(

اما بال سبال ليقو م المسيشرد ن لأذا ال ص اقد يب ى الأاوزن مؤا جؤال اؤي روا ؤال 
, (232)الطبري دون ان  جد مبؤررام ا ؤراد الروا ؤال ،املؤال ,او حيؤى لليشؤ، ت اؤي مضؤمو أا

 .(233) ()و،ان ذلت اي س او   ائا على س اسال عمر بن عبد العز ز 
امؤؤا باريولؤؤد اقؤؤد اصؤؤل اامؤؤر ا، ؤؤر مؤؤن الأؤؤاوزن ,اا ا ؤؤا اسؤؤي د اول اامؤؤر الؤؤى 

و ؤؤادش  (235).واشؤؤار الؤؤى الأؤؤاوزن ا مؤؤا  يعلؤؤو بالضؤؤرائ  ااضؤؤاا ال  (234)روا ؤؤال الطبؤؤري
الروا ال بقولا : ) عارضؤ  الشؤر عال والؤرأي الشؤعبي باليا، ؤد اي ضؤرائ  غ ؤر مباشؤرة , 

يمر  اؤؤي اسيحصؤؤؤال عؤؤذأ الضؤؤرائ  وعلؤؤى الؤؤرغم ا أؤؤا ،ا ؤؤؤ  ل،ؤؤن ح،ومؤؤال ال ل ؤؤال اسؤؤ
ضؤؤرائ  غ ؤؤر شؤؤرع ال ل،ؤؤن عمؤؤر ال ؤؤا ي ،ؤؤان دؤؤد اليؤؤزم بالشؤؤرع وحؤؤاول يطب قؤؤا بصؤؤرامال 

اما ،  اص ا  حؤاول الجمؤر بؤ ن روا يؤي  (236)ولذلت الك   عذأ الضرائ  يح  ح،ما( 
بقولؤؤا: )ا ؤؤراج  الطبؤؤري وابؤؤن سؤؤالم ال اصؤؤال بأؤؤذأ ال قؤؤرة ل، ؤؤا  قيطؤؤر جؤؤزل مؤؤن الروا ؤؤال

و علؤؤؤو علؤؤؤى الروا ؤؤؤال بقولؤؤؤا:) علؤؤؤى الؤؤؤرغم مؤؤؤن  (237) علؤؤؤى مؤؤؤن اسؤؤؤلم مؤؤؤن اعؤؤؤل اارض(
الو  قال اليي ب ن ا د  ا وعؤي مؤن ادؤوال ابؤن سؤالم والطبؤري اص ؤا حيؤى زمؤن عمؤر ،ا ؤ  

وا ؤؤؤؤؤؤا  العد ؤؤؤؤؤؤدة للدولؤؤؤؤؤؤال ع ؤؤؤؤؤؤات ا ظمؤؤؤؤؤؤال م يل ؤؤؤؤؤؤال مؤؤؤؤؤؤن الضؤؤؤؤؤؤرائ  علؤؤؤؤؤؤى اارض اؤؤؤؤؤؤي ال
ر مقي ؤر بالو  قؤال اا ان دولؤا اؤي اا ظمؤال الم يل ؤال اؤؤي , ولعؤل ،ؤ  غ ؤ(238)(ااسؤالم ال
غ ر واضا , اصن الضرائ  اليي ارض  علؤى اارض اؤي عأؤد عمؤر  ()عأد عمر

واليي ذ،ر اعؤا سؤابقا ييعلؤو بؤال راج علؤى اارض والصؤددال علؤى ( )بن عبد العز ز 
 الح  . ا وجد غ ر يلت الضرائ  اعن اي ضرائ   يحدث ا  علم .

ب صوص الضرائ  ااضاا ال : ) يقد ر الضرائ  على ( )كى عمر ،ما ال
المحاصؤؤ ل الزراع ؤؤال دبؤؤل  ضؤؤجأا وحصؤؤادعا وعؤؤو  عؤؤرف بؤؤال رص , واؤؤي عؤؤذأ الحالؤؤال 
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 عمد جباة ال راج علؤى اجبؤار المؤزارع ن علؤى الي ؤازل لأؤم عؤن محاصؤ لأم بسؤعر دون 
 . (239)السعر الذي  يبا ر با ال اس( 
, اا (241)والؤبالذري(240)وا ؤال مقيبسؤا ا اعؤا مؤن ابؤن سؤعد لقد ذ،ر الوين يلت الر 

ا ا لم  علو عل أا .اا ا ا من ي ص ل  صا  سيط ر ان  سيوضا ا ا ي أؤم ا،ؤرة عمؤر 
( ) اؤؤؤؤي عؤؤؤؤذا االكؤؤؤؤال , ومالؤؤؤؤا مؤؤؤؤن يبعؤؤؤؤا   سؤؤؤؤارة المؤؤؤؤزارع ن ا أؤؤؤؤم سؤؤؤؤوف  ب عؤؤؤؤون

دبؤؤل السؤؤوو اؤؤي محاصؤؤ لأم بالسؤؤعر الؤؤذي  حؤؤددأ الجبؤؤاة ولؤؤ س ،مؤؤا عؤؤو معمؤؤول بؤؤا مؤؤن 
 العرض والطل  ويحد د السعر .

 وانعطاء . ()احذى عشز : عمز 
 عؤؤد العطؤؤال مؤؤن ااصؤؤالحا  المال ؤؤال اليؤؤي ع ؤؤي بأؤؤا عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز    

( ) لمؤؤا اصؤؤابا مؤؤن ز ؤؤادة و قصؤؤان يبعؤؤا لظؤؤروف الدولؤؤال ااسؤؤالم ال اسؤؤ ما الس اسؤؤ ال
 و  ن .والدا ل ال م أا اي عأد من سبقوأ من ال ل ال اام

و،ان اعيماما با لما لا من صلال و  قال بح اة المسلم ن واحؤوالأم ,ا عيمؤادعم 
,و عؤؤد مؤؤن (242)عل ؤؤا اؤؤي معاشؤؤايأم ,اضؤؤال عؤؤن ا ؤؤرأ اؤؤي اادارة واؤؤي الح ؤؤاة ااديصؤؤاد ال

ا،بر اوجا ال  قا  اي موارد الدولال ا ا  ضم جم ر المسلم ن يقر با , اضال عن يمير 
اقؤؤؤد اولؤؤؤى عمؤؤؤر  0طؤؤؤال عؤؤؤالي او مؤؤؤا  سؤؤؤمى بشؤؤؤرف العطؤؤؤال ا، ر ؤؤؤال ال ؤؤؤواص مؤؤؤ أم بع

() (243)عذأ المسصلال اعيماما ا،بر . 
 ()ومن الروايات التا اوتم ىا المْتْرقون والتاا تْايرالى اىتماام ومار

 بالعطاء ىا :
روا ؤؤال ابؤؤن عبؤؤد الح،ؤؤم  ؤؤذ،ر ا أؤؤا : ) ان عمؤؤر امؤؤر ل،ؤؤل شؤؤ ص  ؤؤد ل ااسؤؤالم  –أ 

 . (244 )ن ال يل اسوة بالذ ن اعلوا من دبلا(و قايل عدوأ ي،ون لا حصال م
 ورد ابن سعد :  مؤس عشؤرة روا ؤال عؤن العطؤال اؤي زمؤن عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز  - 

( ) وجم عأؤؤؤؤا يؤؤؤؤذ،ر ان عمؤؤؤؤر اطلؤؤؤؤو لل ؤؤؤؤاس العطؤؤؤؤال ولؤؤؤؤم  سؤؤؤؤقطا عؤؤؤؤن احؤؤؤؤد
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بصسؤؤؤؤؤي  ال اليجؤؤؤؤؤار, و ؤؤؤؤؤذ،ر اؤؤؤؤؤرض عمرللط ؤؤؤؤؤل الصؤؤؤؤؤك ر وارضؤؤؤؤؤال العطؤؤؤؤؤال اعؤؤؤؤؤل 
 .(245)والموالي , وعطالأ لب ي عاشم  السجون ومساوايا ب ن العر 

روا ؤؤؤال الؤؤؤبالذري واليؤؤؤي ذ،ؤؤؤر ا أؤؤؤا ان عمؤؤؤر امؤؤؤر وال ؤؤؤا علؤؤؤى  راسؤؤؤان الجؤؤؤراح ان  -ج
 (246)  رض العطال لمن اسلم وا  حرم م ا احدا 

روا ؤؤال ال عقؤؤوبي و ؤؤذ،ر ا أؤؤا ان عمؤؤر رد ال ؤؤراج لمؤؤن اسؤؤقط ع ؤؤا وزاد اعؤؤل الشؤؤام  -د
 . (247)اي عطائأم

بؤؤري روا يؤؤ ن ااولؤؤى : مشؤؤابأال لمؤؤا جؤؤال ع ؤؤد الؤؤبالذري بارجؤؤاع العطؤؤال  ؤؤورد الط -عؤؤؤ 
وال ا  ؤال :  ؤذ،ر ا أؤا ان عمؤر الحؤو (248)الى موالي  راسؤان بعؤد ان حرمؤوا م ؤا 

 (249)ذراري الرجال الذ ن اي العطال وادرع ب  أم , وارض ل،ل مولود
ااعط ؤؤؤؤا  روا ؤؤؤؤال ال، ؤؤؤؤدي  ؤؤؤؤذ،ر ا أؤؤؤؤا ان عمؤؤؤؤر امؤؤؤؤر وال ؤؤؤؤا علؤؤؤؤى مصؤؤؤؤر بز ؤؤؤؤادة  -و

 (250)لل اس
امؤؤؤؤا بال سؤؤؤؤبال ليعل ؤؤؤؤو المسيشؤؤؤؤرد ن عل أؤؤؤؤا ا،ؤؤؤؤان الأؤؤؤؤاوزن  جمؤؤؤؤر بؤؤؤؤ ن روا ؤؤؤؤا  

بقولؤؤا :) ان ( )الؤؤبالذري والطبؤؤري مؤؤن دون اجؤؤرال اي يك  ؤؤر عل أؤؤا , مميؤؤدحا عمؤؤر 
عمؤؤر اعؤؤان ال قؤؤرال واعطؤؤاعم اعط ؤؤا   ابيؤؤال ولؤؤم   عؤؤل مؤؤا اعلؤؤا الول ؤؤد ح ؤؤث ا ؤؤا دصؤؤر 

اا  (251)بل شمل ببرأ العراو و راسان ولم  م ز ب ن الوا ا (اعمال البر على الشام , 
بقولؤا : ) ان ( )ا ا ا يقد بشدة الس اسال المال ال اليؤي سؤار  عل أؤا الدولؤال دبؤل عمؤر 

الح،ومؤؤؤال ،ا ؤؤؤ  يسؤؤؤ رعلى مشؤؤؤ ئيأا , و،ا ؤؤؤ  يسؤؤؤقط مؤؤؤن العطؤؤؤال وي ؤؤؤرض لمؤؤؤن يشؤؤؤال , 
, وعؤذا مؤا اطلق ؤا (252)اليذمر( ويز د ااعط ا  وي قصأا وان ذلت ،ان سببا للش،و  و 

مؤؤن ( )عل ؤؤا بالز ؤؤادة وال قصؤؤان اؤؤي  ؤؤالل عأؤؤد الدولؤؤال اامو ؤؤال ممؤؤن سؤؤبو  عمؤؤر 
 ال ل ال يبعا للظروف الس اس ال والدا ل ال .

اي عذأ الروا ا  اأو ( )اما باريولد اقد اسي دم اسلوبي المدح وال قد لعمر 
و قيبس بعض روا ا  ابن سعد اسؤ ما  حاول ان  جمر ب ن روا ال ال عقوبي وال، دي , 
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يلؤؤت الميعلقؤؤال بالأاشؤؤم  ن والمؤؤوالي ومسؤؤاوايأم مؤؤر العؤؤر  دون اجؤؤرال اي يك  ؤؤرا  علؤؤى 
 .(253)الروا ا  

وعلؤؤؤؤو علؤؤؤؤى ذلؤؤؤؤت بقولؤؤؤؤا : ) ان عمؤؤؤؤر دؤؤؤؤدم اعط ؤؤؤؤا  ،  ؤؤؤؤرة للجؤؤؤؤ ش وسؤؤؤؤاعد 
ذ،ؤروا  , واي عؤذا مؤدح , ل، ؤا لؤم  قؤدم اعط ؤا  لأؤنال اقؤط بؤل للؤذ ن (254)المحياج ن(

لالمؤو  ن ,  ()اي الروا ؤا  السؤابقال اجمؤر . ولقؤد ا يقؤدأ اؤي مؤارأأ مؤن ا ح ؤاز عمؤر 
مدع ا ا ا  الل ح،ؤم عمؤر ال ؤا ي ابسؤط اامؤو  ن  يلقؤى عطؤال مؤن ال ز  ؤال ا، ؤر مؤن 
ال ؤؤي درعؤؤم ب  مؤؤا ،ؤؤان شؤؤ خ الأاشؤؤم  ن  سؤؤيلم اقؤؤط سؤؤي ن درعمؤؤا  اقط,وحجيؤؤا اؤؤي ذلؤؤت 

 .(255)روا ال الطبري
وع لروا ال الطبري  الحظ ا ا لم  ذ،ر عطال اامو  ن وددرأ م لما ادعى وبالرج

 باريولد , ولم  ذ،ر مقدار عطال الأاشم  ن وددرأ ا ضا .
وعلو  وسف علؤى ذلؤت: ل،ؤن باريولؤد  ظأؤر مجاا ؤا ع ؤا للعلم ؤال اذ ان السؤ او 

مؤؤؤن اليؤؤؤي ورد  ا ؤؤؤا عؤؤؤذأ الروا ؤؤؤال ا ؤؤؤدعم البيؤؤؤال حجيؤؤؤا اؤؤؤي مقابؤؤؤل ذلؤؤؤت القؤؤؤدر الضؤؤؤ م 
درعؤؤؤم( , ول،ؤؤؤن  500الروا ؤؤؤا  , وا عقؤؤؤل ان  عطؤؤؤى اي شؤؤؤ ص عطؤؤؤال سؤؤؤ و ا دؤؤؤدرأ ) 

 .(256)ع ات ما   ادض عذا الش  
اصبن سعد  ذ،ر: ) ان محمد بؤن عق ؤل بؤن ابؤي طالؤ  دؤال ان اول مؤال دسؤما 
عمر بن عبد العز ز لمال بعث با ال  ؤا اعؤل الب ؤ  اؤصعطى المؤرأة م لمؤا اعطؤى الرجؤل 

 لما يعطى المرأة ,دال اصصب ا اعل الب    ال ال ااف د  ار, ودال ان واعطى الصبي م
, واي ذلت ا ضا ما ذ،رأ ابن سعد : ) دؤد امؤر  (257)بق   ل،م اعط ي،م جم ر حقود،م(

بعشؤؤؤرة ااف د  ؤؤؤار مؤؤؤن سؤؤؤأم ذوي القربؤؤؤى اقسؤؤؤمأا اؤؤؤي ب ؤؤؤي عاشؤؤؤم وسؤؤؤاو  بؤؤؤ ن الؤؤؤذ،ر 
   الحس ن يش،ر لا ما ص ر ويقؤول : واا  ى , وال،ب ر والصك ر,ا،يب  ال ا ااطمال ب

 اام ر المنم  ن دد ا دم  من ،ان ا ادم لا وا،يسى م أم من ،ان عار ا , واسؤي  و 
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وعؤؤذا جا ؤؤ  ا  ؤؤاو  صؤؤ ف ضؤؤمن ا  ؤؤار ا جيماع ؤؤال  (258)مؤؤن ،ؤؤان ا جؤؤد مؤؤا  سؤؤي  و(
 .()اليي سعى  داميأا ال ل  ال عمر بن عبد العز ز 

, ؤم  علؤو عل أؤا مسؤؤي دا (259)بؤن عبؤد الح،ؤم حرا ؤا امؤا ،ؤ  اص ؤا  قيؤبس روا ؤال ا
,و قؤؤؤؤول: ) ان ل،ؤؤؤؤل شؤؤؤؤ ص  قبؤؤؤؤل ال دمؤؤؤؤال  (260)لمؤؤؤؤا جؤؤؤؤال اؤؤؤؤي روا ؤؤؤؤال الطبؤؤؤؤري ال ا  ؤؤؤؤال

العسؤؤ،ر ال الؤؤا حصؤؤال مسؤؤاو ال اؤؤي ال ؤؤ  , وان عمؤؤر جعؤؤل للبؤؤدو حصؤؤال اؤؤي العطؤؤال اؤؤي 
 . (261)حالال الأجوم عل أم من دبل ال، ار والمجاعال اليي يحل بأم (

 انعامح  ()اصالحاخ عمز -شز :انثاوي ع
, ان يعؤؤم اصؤؤالحايا ،ااؤؤال اجؤؤزال الدولؤؤال ()لقؤؤد حؤؤاول عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد العز ؤؤز 

العرب ؤؤال ااسؤؤالم ال وار،ا أؤؤا , ودؤؤد عمؤؤل بال عؤؤل علؤؤى ان يشؤؤمل اصؤؤالحايا ،ااؤؤال الدولؤؤال 
 الروا ا  على ذلت ،  رة , واليي ا،د  شمولأا ،ااال م احي الح اة .

سؤؤيعراض ذلؤؤت مؤؤن  ؤؤالل دراسؤؤيا المسي  ضؤؤال لؤؤذلت و،ؤؤان ،ؤؤ  مؤؤن السؤؤباد ن ا
ومؤؤن عؤؤذأ ااصؤؤالحا  ) الحمؤؤى , ال مؤؤر , وال ب ؤؤذ , وطر ؤؤو البؤؤر والبحؤؤر , الم،ؤؤس , 
يجؤؤؤارة اامؤؤؤام والعمؤؤؤال , ويؤؤؤرت السؤؤؤ رة( ودؤؤؤد ،ا ؤؤؤ  يلؤؤؤت ااصؤؤؤالحا  اليؤؤؤي ذ،ؤؤؤر  اؤؤؤي 

ر بن عبد المصادر ااول ال والمراجر الحد  ال واقا لمرسوم ورسائل مال ال وجأ  من عم
 -الى عمالا م أا :( )العز ز 
 قؤؤؤل اارض مؤؤؤن ااباحؤؤؤال الؤؤؤى المل، ؤؤؤال العامؤؤؤال ليبقؤؤؤى مودواؤؤؤال علؤؤؤى  -الحماااى :)أ( 

جماعال المسلم ن ،ابؤالحمى يصؤبا اارض لجماعؤال المسؤلم ن و  عأؤا مصؤروف 
لأم و قصد بأا ا ضام حمى ااراضي ل عم ال ؤيل و  ؤل المجاعؤد ن ) ان الحمؤى 

امال , ودد ،ا   يحمى ايجعل ا أا  عم الصؤددا  , ا ،ؤون اؤي  باح للمسلم ن ع
ذلت دوة و  ر اعل ارائض الصددا  واد ل ا أا وطعن ا أا طؤاعن مؤن ال ؤاس 
ا ؤؤر  اؤؤي يؤؤرت حماعؤؤا والي ؤؤزأ ع أؤؤا   ؤؤرا اذا ،ؤؤان ذلؤؤت مؤؤن امرعؤؤا , وا مؤؤا اامؤؤام 

 .(262)(ا سوال  زلا اهلل لعبادأ اأم ا  ا أا ،رجل من المسلم ن , وا ما عو الك ث
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) ان الطالل ا  ر ا ا للمسلم ن , ا ما عو ال مر  ، ؤى باسؤم  الطمر والنبيذ :)ب( 
الطالل , دد جعل اهلل ع ا م دوحال ،  رة ط بال , ودد علم  ان ا اسا  قولون, دؤد 

, وشؤؤربا ال ؤؤاس ممؤؤن مضؤؤى مؤؤن   ار ؤؤا , وان عمؤؤر ا مؤؤا ايؤؤى  ()احلؤؤا عمؤؤر 
حؤؤ ن ايؤؤى بؤؤا , اطؤؤالل عؤؤذا ,  ع ؤؤي بؤؤا طؤؤالل م ؤؤا بشؤؤرا  طؤؤبخ حيؤؤى   ؤؤر اقؤؤال 

اابل الما ذادا دال ا بصس بأؤذا اصد ؤل ال ؤاس ا ؤا بعؤد عمؤر امؤا مؤن شؤربا مؤن 
حؤؤرام  ()صؤالح ي،م , اؤؤص أم شؤربوأ دبؤؤل ان يي ؤذ مسؤؤ،را , ودؤد دؤؤال رسؤول اهلل 

،ؤؤل مسؤؤ،ر علؤؤى مؤؤنمن , اؤؤال أر  ان  ي ؤؤذ ال ؤؤاجر البؤؤار  لسؤؤال و ؤؤر  ان  ي ؤؤزأ 
 ؤؤا عامؤؤال, وان  حرمؤؤوأ , اص ؤؤا مؤؤن اجمؤؤر اابؤؤوا  لل طا ؤؤا وا واأؤؤا المسؤؤلمون ع

 .(263 )ع دي ان يص   المسلم ن م ا جائحال يعمأم(
) وامؤؤا البحؤؤر اص ؤؤا  ؤؤر  سؤؤب لا سؤؤب ل البؤؤر دؤؤال يعؤؤالى :  -: )ج( طريااا الباار والبحاار

 ٕاٗلٔفٗمٔ  ٕفيٕو ٕبٓلٗمرٕه ُٓ ٓر ٓلٔكٔم اٗلٓبٗحٓر ٕلٓتٗجٕر َٔوا ٕمان ٓفٗضإمٕو ٓوٓلٓعمَّٔكاٗم  المَّٔو الَّٕذُ سطَّ ٓوٕلٓتٗبٓت
ٔكٔرونٓ  ْٗ ٓت

, اصذن ا ا ان  يجرا ا من شال , وار  ان ا حول ب ن احد مؤن  (264)
ال ؤؤؤؤاس وب  ؤؤؤؤا ,اؤؤؤؤصن البؤؤؤؤر والبحؤؤؤؤر هلل جم عؤؤؤؤا سؤؤؤؤ رعما لعبؤؤؤؤادأ  بيكؤؤؤؤون ا أؤؤؤؤا مؤؤؤؤن 

 .(265 )اضلا,ا، ف  حول ب ن عباد اهلل وب ن معا شأم(
) ؤم ان الم، ؤال والم ؤزان  ؤر  ا أمؤا امؤور اعلؤم مؤن  -: الميازانتوحي  المكياال و )د( 

 صي أا ا أا ظلم.ا ا ل س اؤي الم، ؤال ز ؤر اا مؤن يط  ؤف , وااؤي الم ؤزان اضؤل 
ا من ب س , ا ر  ان يمؤام م، ؤال اارض وم زا أؤا ان  ،ؤون واحؤدا اؤي جم ؤر 

 .(266 )اارض ،لأا(
ٓوآل   أؤؤؤى اهلل ع ؤؤؤا اقؤؤؤال يعؤؤؤالى: : : )وامؤؤؤا الم،ؤؤؤس اا ؤؤؤا الؤؤؤب س الؤؤؤذيالمكاااس )ىاااا(

ٓياءٔىٗم ٓوآل ٓتٗعٓثٗوٗا ٕفا اأٓلٗرٕض ٔمٗفٕسٕ ينٓ  ْٗ ٓتٗبٓطٔسوٗا النَّآس ٓأ
(267). 
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و ر  ان ا يجر امؤام، وا حؤل لعامؤل يجؤارة اؤي سؤلطا ا  تجارة االمام والعمال:) )و(
وان  الؤؤذي عؤؤؤو عل ؤؤؤا اؤؤان اام ؤؤؤر ميؤؤؤى  يجؤؤر  سؤؤؤيص ر و صؤؤؤ   امؤؤورام ا أؤؤؤا ع ؤؤؤ 

 .(268)حرص على ان ا  عل(
:و قصؤؤد بأؤؤا العمؤؤل دون اجر)و ؤؤر  ان يوضؤؤر السؤؤ ر عؤؤن اعؤؤل تاار  السااطرة )ُ(

،ان ،ؤؤل يلؤؤت ال قؤؤرا  السؤؤابقال (269)اارض ،اؤؤسن غا يأؤؤا امؤؤور  ؤؤد ل ا أؤؤا الظلؤؤم(
الذ،ر ،ؤان لأؤا يؤص  ر اديصؤادي واجيمؤاعي اؤي  ن واحؤد مؤن  ؤالل عؤدم سؤماحا 

ح ؤؤؤد الم،ا  ؤؤل واؤؤؤيا طؤؤرو البؤؤؤر والبحؤؤر واليجؤؤؤارة ا أؤؤؤا للعمؤؤال باليجؤؤؤارة و،ؤؤذلت يو 
ويؤؤرت الم،ؤؤس ويؤؤرت المحرمؤؤا  واليجؤؤارة ا ؤؤا م ؤؤل ال ب ؤؤذ وال مؤؤر ,ومؤؤا  أم ؤؤا مؤؤن 
ي حص يلت الروا ا  يعامل المسيشرد ن معأا،ا،ان يعامل الأاوزن معأا مأمؤالم 

 ؤا لؤم ح ث ا ا على الرغم من ردودأ الجر ئال على المسيشرد ن الميحامل ن، اا ا
 واؤؤو اؤؤي معالجؤؤال ،ؤؤل الروا ؤؤا  اليؤؤي ييعلؤؤو بصصؤؤالحا  ال ل  ؤؤال عمؤؤر بؤؤن عبؤؤد 

ولعؤؤؤل ذلؤؤؤت  رجؤؤؤر الؤؤؤى اعمالؤؤؤا روا ؤؤؤا  ابؤؤؤن عبؤؤؤد الح،ؤؤؤم او عؤؤؤدم  ()العز ؤؤؤز 
رجوعؤؤؤا الؤؤؤى اال،يؤؤؤا  اساسؤؤؤا وبؤؤؤذلت اص ؤؤؤا دؤؤؤد اايؤؤؤا معلومؤؤؤا  مأمؤؤؤال وزا ؤؤؤرة ا مؤؤؤا 

 .()  ص الجا   المالي اي عأد عمر 
،ؤؤز علؤؤى اقؤؤرة دون اا ؤؤر  العلؤؤا ا ضؤؤا ممؤؤن لؤؤم  ي حصؤؤوا امؤؤا باريولؤؤد اا ؤؤا ر 

ج دا الروا ا  اليي ييعلو بااصالحا  المال ال , او ل،و ا لم  ي با ليلت الروا ؤا  لعؤدم 
اأما لما يحو ا من معؤا ي م ؤل الحمؤى , اقؤد ر،ؤز علؤى ال قؤرة ) ( ا مؤا   ؤص ال ب ؤذ 

 اصال بيحر م ال مؤر واليؤي ذ،ؤر وال مر ويحر مأا مسي دا اي ذلت الى روا ال ال، دي ال
,ودؤؤؤد اديؤؤؤؤبس باريولؤؤؤد عؤؤؤؤذأ (270)ا أؤؤؤا : ) حرمؤؤؤ  ال مؤؤؤؤور و،سؤؤؤر  وعطلؤؤؤؤ  حا ايأؤؤؤا ( 

,اا ا ؤؤؤؤا علؤؤؤؤو عل أؤؤؤؤا بقولؤؤؤؤا : )اضؤؤؤؤااال الؤؤؤؤى (271)الروا ؤؤؤؤال ولؤؤؤؤم  جؤؤؤؤري عل أؤؤؤؤا اي يك  ؤؤؤؤر
مسونل ا  عمر اؤي ادامؤال العدالؤال وحما ؤال ال ؤاس مؤن الظلؤم , ل، ؤا امؤر عمالؤا بمراعؤاة 

, عؤذا ممؤا اشؤت ا ؤا , اا  (272)اا الو واقا لما جال اؤي روح ااسؤالم ودوا   ؤا( قاوة 
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لؤم  م ؤر او  حؤرم علؤى اعؤل الذمؤال ب ؤر ال مؤر او يداولؤا , اا ا ؤا حرمؤا  ()ان عمر
على المسلم ن واقا لما جال اي القر ن ال،ر م والس ال ال بو ال المطأرة مؤن يحؤر م ال مؤر 

, دد ارض علؤ أم ()اة ال اس الى اليأل،ال , اا ان عمر لما لا من يبعا  يندي بح 
اسؤعار مضؤاع ال مؤؤن ضؤر بال العشؤؤر علؤى يجؤارة ال مؤؤر وال  ؤاز ر اقؤؤد ذ،ؤر ابؤؤن ادم :) 
ان اي اموال اعل الذمال  صف العشر واي ال مر العشر ( وذ،ر ا ضا : )دال الحسن 

و ص ؤؤذ عشؤؤورعا مؤؤن بؤؤن صؤؤالا  قؤؤوم علؤؤ أم العاشؤؤر ال مؤؤر وال  ؤؤاز ر اذا ايجؤؤروا ا أؤؤا 
 اي  ضاعف اسعار الضر بال على ال مر وال  از ر. (273)الق مال ( 

امؤا بال سؤبال ل،ؤ  اص ؤا دؤد ا يلؤف عؤن الأؤاوزن وباريولؤد اقؤد ،ؤان ا، ؤر اعي ؤالا 
م أم بالروا ا  اليي ييعلو بااصالحا  المال ال اي زمن ال ل  ال عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز 

() ال قرا  اليي يم ذ،رعؤا سؤال ا واليؤي ي ؤص ب ؤود ,اضال عن ا ا ددم يرجمال لجم ر
.وبعؤؤؤد يعل قؤؤؤا علؤؤؤى يلؤؤؤت ال قؤؤؤرا ,  ؤؤؤم  ادشؤؤؤأا مسؤؤؤيع  ا بالمصؤؤؤادر (274)المرسؤؤؤؤوم المؤؤؤالي

العرب ال وعلؤى رأسؤأا )ابؤن سؤالم , وابؤن سؤعد ( , اا ا ؤا عؤزز يعل قايؤا بؤبعض المراجؤر 
 رة من ال قرا  السابقال ., ولم  بد اي اعيراض او  قد اي اق(275)ااسيشراد ال الحد  ال 

االب سؤؤال لموضؤؤوع الحمؤؤى   بؤؤا ،ؤؤ  الؤؤى ان المقصؤؤود بأؤؤا عؤؤو حمؤؤى الح وا ؤؤا  
المقايلؤال اليؤؤي اعيؤؤدي عل أؤؤا واغيصؤؤب  مؤؤن دبؤؤل اااؤؤراد اسؤؤ ما الحجؤؤاز ل،ؤؤن ،ؤؤ   ن،ؤؤد 

, وحجؤال ،ؤ   (276)على عدم وجود ما  ش ر الى اسيرداد اارض اليي سبو اغيصؤابأا 
ابؤؤؤؤؤن سؤؤؤؤؤالم م بأؤؤؤؤؤا علؤؤؤؤؤى وجؤؤؤؤؤود مؤؤؤؤؤادة غز ؤؤؤؤؤرة لد ؤؤؤؤؤا بشؤؤؤؤؤصن  اؤؤؤؤؤي ذلؤؤؤؤؤت ،يؤؤؤؤؤا  اامؤؤؤؤؤوال

.وعلى الرغم من اعيمؤام ،ؤ  بااصؤالحا  عؤذأ اا ا ؤا لؤم   سؤرعا صؤح حا (277)الحمى
االحمى ا قصد با الح وا ا  المقايلال من اابل وال  ل بؤل المقصؤود بؤا حمؤى اارض 

ل ،لأؤؤؤا اا ا ؤؤؤا ااحمؤؤؤا( )اليؤؤؤي ا أؤؤؤا  عؤؤؤم ال ؤؤؤ  و  ؤؤؤل المجاعؤؤؤد ن , اقؤؤؤد ابؤؤؤاح عمؤؤؤر 
 . (278)اسي  ى ال ق ر

امؤؤؤا بال سؤؤؤبال لل مؤؤؤر وشؤؤؤرع ال ي ؤؤؤاول الطؤؤؤالل وال ب ؤؤؤذ مؤؤؤن عؤؤؤدمأا ا ضؤؤؤر عمؤؤؤر 
, و ؤدعم ،ؤ  دولؤا بؤ ص لعمؤر اوردأ ابؤن سؤعد   بؤ  ا ؤا بؤصن  (279)ضؤوابط دد قؤال لؤذلت

ذعؤ  ( )حالل العل ،   لط بؤ ن الروا ؤا  اؤصن عمؤر (280)ال ب ذ ) عص ر اليمر( 
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) الؤؤى ان ،ؤؤل مسؤؤ،ر حؤؤرام دل لؤؤا و،  ؤؤرأ , وعؤؤو  مؤؤر ح،مؤؤا ح،ؤؤم عصؤؤ ر اؤؤي دولؤؤا : 
 . (281)الع   اي يحر ما ووجو  الحد على شاربا (

ولقؤؤد يودؤؤؤف ،ؤؤؤ  امؤؤام موضؤؤؤوع اليجؤؤؤارة البحر ؤؤال واقؤؤؤا لمؤؤؤا جؤؤال اؤؤؤي ال قؤؤؤرة )ج( 
ا يسؤؤالل , لؤؤ س ع ؤؤات لؤؤد  ا مؤؤن م ؤؤر سؤؤابو لعمؤؤر علؤؤى يجؤؤارة البحؤؤر و  لؤؤص الؤؤى ان 

ميعلقؤؤا باليجؤؤارة البحر ؤؤال مؤؤر الب ؤؤز ط  ن و  سؤؤر اؤؤي عؤؤذا الشؤؤصن ضؤؤر بال  اامؤؤر دؤؤد  ،ؤؤون
,و ش ر ،  الى روا ي  ن اوردعؤا ابؤن سؤالم ي ؤص (282)العشر اليي ي رض على اليجار

،عؤؤذا  (283)عؤؤذأ ال قؤؤرة و ؤؤذ،ر م أؤؤا : ) ان عمؤؤر اؤؤرض ا أؤؤا العشؤؤور علؤؤى اعؤؤل الذمؤؤال(
عشؤور علؤى اليجؤارة عامؤال وحؤدد من،د اا ا ا لم   صؤص القؤدر الصؤح ا اقؤد اؤرض ال

اعؤؤل الذمؤؤال  صؤؤف العشؤؤر  مؤؤا أم , والعشؤؤر علؤؤى يجؤؤارة ال مؤؤر وال  ؤؤاز ر اقؤؤط ولؤؤ س 
 على يجارة البحر .

واي الروا ال ال ا  ال ابؤن سؤالم  قؤول : )ان اول مؤن وضؤر العشؤر اؤي ااسؤالم 
, و حؤؤن ا  جؤؤؤد مؤؤاعو م ؤؤؤادض بؤؤ ن الؤؤؤروا ي ن اؤؤؤصن (284)(()عؤؤو عمؤؤؤر بؤؤن ال طؤؤؤا  

،ؤؤان بال عؤؤل عؤؤو اول مؤؤن وضؤؤر العشؤؤور علؤؤى اعؤؤل الحؤؤر  ( )عمؤؤر بؤؤن ال طؤؤا  
دؤد طبؤو سؤ ال ااولؤ ن ومؤ أجأم  ()وان عمؤر بؤن عبؤد العز ؤز (285)للمعاملال  بالم ؤل 

 المالي مر اجرال بعض اليعد ال  عل أا واليي اي ااي روح ااسالم ودوا   ا .
مؤؤر ا طلؤؤو مؤؤن القؤؤر ن حؤؤول امؤؤا بال سؤؤبال ليوح ؤؤد الم،ا  ؤؤل اقؤؤد رأ  ،ؤؤ ) ان ع

,اما الم،وس اصن عمؤر شؤدد (286)يحر م اليط  ف اي الم،ا  ل ول، ا لم   جا بيوح دعا(
, ااولؤى:) (287)على م عأا ودد اسي د عؤامليون ،ؤ  اؤي ذلؤت علؤى روا ي ؤ ن ابؤن سؤالم

اؤؤؤؤي ،يؤؤؤؤا  وجأؤؤؤؤا عمؤؤؤؤر لوال ؤؤؤؤا عؤؤؤؤدي بؤؤؤؤن ارطؤؤؤؤصة ويؤؤؤؤ ص علؤؤؤؤى وضؤؤؤؤر الم،ؤؤؤؤس عؤؤؤؤن 
 ؤؤا  ؤؤدل علؤؤى مؤؤا ،ؤؤان  طلؤؤو عل ؤؤا ا ؤؤام الجاعل ؤؤال , عؤؤو  عؤؤد  ذمؤؤا , وذلؤؤت ا(288)ال ؤؤاس(

للعشؤؤور الم روضؤؤال مؤؤن دبؤؤل ااسؤؤالم وعؤؤذأ اليسؤؤم ال يع ؤؤي ارجؤؤاع عأؤؤد الظلؤؤم والجؤؤور, 
ٓياءٔىٗم ٓوآل ٓتٗعٓثٗوٗا ٕفا اأٓلٗرٕض ٔمٗفٕسٕ يٓن ولقولا يعالى:  ْٗ ٓوآل ٓتٗبٓطٔسوٗا النَّآس ٓأ

(182). 
, وان ذلؤؤؤت (290)امؤؤؤر بأؤؤؤدم ب ؤؤؤ  الم،ؤؤؤس اؤؤؤي راؤؤؤا( واؤؤؤي روا ؤؤؤال ا ؤؤؤر  : ) ا ؤؤؤا

  ااي مؤا جؤال اؤي القؤر ن ال،ؤر م مؤن اح،ؤام ي ؤص الم،ؤس , ودؤد ،ؤان عؤذا الب ؤ  الؤذي 
الؤؤى وال ؤؤا ع ؤؤات  ()بؤؤراا مؤؤن السؤؤط ن ايؤؤزال يجبؤؤى ا ؤؤا امؤؤوال الم،ؤؤس ابعؤؤث عمؤؤر
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بصشؤارة  ولقؤد عؤزز عؤامليون ،ؤ  ذلؤت(291)بأدما وحملا الى البحر و س ا اي الؤ م  سؤ ا 
لضر بال الجسور بقولا : )  لو سبل ال اس ( )الى روا ال ابن سعد حول الكال عمر 

,ل،ؤؤؤؤي  ز ؤؤؤؤل ،ؤؤؤؤل العوائؤؤؤؤو اليؤؤؤؤي يحؤؤؤؤول بؤؤؤؤ ن اليجؤؤؤؤار وبؤؤؤؤ ن (292)اؤؤؤؤي الم،ؤؤؤؤوس والمعؤؤؤؤابر(
 يصر ف بضائعأم .

امؤؤا ا مؤؤا   ؤؤص ال قؤؤرة )و( اؤؤصن ،ؤؤ  لؤؤم  بؤؤد اي يعل ؤؤو عل ؤؤا سؤؤو  اشؤؤاريا الؤؤى 
الا العلي ) الي ظ ما  ااجيماع ال اي البصرة اي القرن ااول ،يا  طالبا الد،يور ص

, اؤؤي حؤؤ ن ان الؤؤد،يور عمؤؤاد (293)الأجؤؤري(, ان ا ؤؤا اصؤؤال يحؤؤ  ع ؤؤوان )الموظ ؤؤون(
الد ن  ل ل عد الكال يجارة اامام والعمال اراسال م ا مسؤي دا اؤي ذلؤت علؤى  ؤص ابؤن 

 لال ودراسال واسعال ا ب  بصن)  لدون الذي جال بعد عمر ب ما  ال درون وبعد يجار  طو 
, و حؤؤن  ؤؤر  ان اجؤؤرال عمؤؤر (294)اليجؤؤارة مؤؤن السؤؤلطان مضؤؤرة بالرعا ؤؤا م سؤؤدة للجبا ؤؤال(

( ) بالكال يجارة اامام والعمال ،ان راجعا الى  واا مؤن محابؤايأم اؤي السؤوو علؤى
حسؤؤؤا  اا ؤؤؤر ن واليالعؤؤؤ  بااسؤؤؤعار لصؤؤؤالحأم ممؤؤؤا  ضؤؤؤر بصديصؤؤؤاد الدولؤؤؤال و ز  يأؤؤؤا 

 لظلم على ال اس.و حل ا
امؤؤا ا مؤؤا   ؤؤص يؤؤرت السؤؤ رة اؤؤصن ،ؤؤ   ،ي ؤؤي بؤؤاليعل و عل أؤؤا بقولؤؤا : )ان عؤؤذا 
الم ر موجا مباشرة الؤى مصؤر ول،ؤن  بؤدو ان عؤذأ الممارسؤال ،ا ؤ  م يشؤرة اؤي م ؤاطو 

,دون ان  سؤؤ د دولؤؤا بؤؤصي مصؤؤدر, و علؤؤو علؤؤى الروا ؤؤال بقولؤؤا ) ان عمؤؤر دؤؤد (295)عد ؤؤدة 
دؤؤد ( )اا ان عمؤؤر   (296)ض علؤؤ أم ،ال دمؤؤال بؤؤاارض(حؤؤررعم مؤؤن القسؤؤوة اليؤؤي ي ؤؤر 

الكؤؤى السؤؤ رة وذلؤؤت للحؤؤد مؤؤن سؤؤطوة العمؤؤال و  ؤؤوذعم علؤؤى ال ؤؤاس واسؤؤيعبادعم ليحق ؤؤو 
 م  عال ش ص ال لأم .

ودؤؤؤؤد علؤؤؤؤو الؤؤؤؤد،يور عمؤؤؤؤاد الؤؤؤؤد ن  ل ؤؤؤؤل علؤؤؤؤى ذلؤؤؤؤت بقولؤؤؤؤا:) ان السؤؤؤؤ رة ظلؤؤؤؤم 
سؤؤابأم ال ؤؤاص وان اجيمؤؤاعي سؤؤاار وطر ؤؤو للمؤؤوظ  ن اسؤؤيكالل ،ؤؤدح اب ؤؤال اامؤؤال لح

 .(297)عمر دد الكاعا(
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 خلامتحا
بسؤؤؤؤؤؤم اهلل بؤؤؤؤؤؤدأ ا ،وبحمؤؤؤؤؤؤد اهلل   يؤؤؤؤؤؤيم عؤؤؤؤؤؤذا البحؤؤؤؤؤؤث، عؤؤؤؤؤؤن ش صؤؤؤؤؤؤ ال يعؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤن 
الش ص ا  المأمال والشام ال اي يؤار خ ا مؤال انسؤالم ال ، اأؤو مجؤدد المائؤال ا ولؤى ، 

، وعؤؤو احؤؤد أئمؤؤال ()،بعؤؤد ال ل  ؤؤال الحسؤؤن بؤؤن علؤؤي ()وسؤؤادس ال ل ؤؤال الراشؤؤد ن 
دل الذ ن د ل ا أم ال،  ر من عبارا  ال  ال والمؤد ا ، ومؤن ذلؤت جؤال  دراسؤال عؤذا الع

البحؤؤث ا مؤؤا   ؤؤص عدلؤؤا اؤؤي يوز ؤؤر العطؤؤال واؤؤي يوج ؤؤا الس اسؤؤال المال ؤؤال  حؤؤو  طاعؤؤا 
الصح ا ،ا،ا   أعمالا عذأ أعماام أضال  وجا اليار خ، لؤ س علؤى صؤع د واحؤد بؤل 

 د ال، وااجيماع ال، وغ رعا.على م يلف ا صعدة الس اس ال، وااديصا
اقد ي اول ا اي عذا البحؤث ارال المسيشؤرد ن اؤي الس اسؤال المال ؤال لعمؤر بؤن عبؤد 

،ل يس ى ل ا من  اللؤا ااديؤدال وليصسؤي بسؤ رة عؤذا ال ل  ؤال العؤادل ولي،ؤون ()العز ز 
سؤؤ ريا عبؤؤؤرة ل ؤؤا ول ج ؤؤؤال علؤؤؤى مؤؤر ا  ؤؤؤام، ول يسؤؤؤ ى ل ؤؤا مؤؤؤن  اللؤؤؤا ا ضؤؤام الؤؤؤرد علؤؤؤى 

يشؤؤؤرد ن المكرضؤؤؤ ن الؤؤؤؤذ ن  ر ؤؤؤدون ال  ؤؤؤؤل مؤؤؤن ااسؤؤؤالم ورمؤؤؤؤوزأ العظ مؤؤؤال الميم لؤؤؤؤال المس
 .()بش ص ال ل  ال عمر بن عبد العز ز 

ا سؤؤؤصل اهلل جؤؤؤل شؤؤؤص ا ان  حقؤؤؤو ل ؤؤؤا ول مؤؤؤال انسؤؤؤالم ال لمؤؤؤا يصؤؤؤبو أل ؤؤؤا ، وان 
  م حأا اهلل العزة والم عال للرد على اايرالا  الم يرون على انسالم.

  اليي بعممه  تهم الالاحل وأخرياً حنمد اهلل
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 اهلوامش
،ابؤؤؤؤؤؤؤؤو 225-205(،بحشؤؤؤؤؤؤؤل ،يؤؤؤؤؤؤؤار خ واسؤؤؤؤؤؤؤط،ص1/587ا ظر،ال سؤؤؤؤؤؤؤوي،المعراال،) (1)

 (.7/420اليأذ  ،) ,،ابن حجر94(،ابن الجوزي،س رة،ص5/293 ع م،الحل ال،)
 .(9/208( ابن ،  ر ،البدا ال وال أا ال،)2)
 . 340مقدمال اي اليار خ ااديصادي ،ص (3)
عرب ؤؤؤال ال،بر ،صؤؤدر انسؤؤؤالم وال الاؤؤال ا مو ؤؤؤال ،دار القلؤؤم العربؤؤؤي لل شؤؤؤر الدولؤؤال ال (4)

 . 355-354م، ص1973واليوز ر،حل ،
-)ب ؤرو  عبد اللط ف ،عبد الشااي محمد ،العالم انسالمي اي العصؤر ا مؤوي، (5)

 . 179صم (،1992عؤ/1413لب ان(،)
  ؤؤؤد حسؤؤؤ   الق سؤؤؤي،محمؤؤؤد عبؤؤؤد الحؤؤؤي ،ال ؤؤؤورة العباسؤؤؤ ال،يرجمال:عبد الحم ،شؤؤؤعبان (6)

  ظؤؤؤر, الجبوري، وسؤؤؤف ا ؤؤؤدي  ،154ص ،1977دار الدراسؤؤؤا  ال ل ج ؤؤؤال، بؤؤؤالم،
اي دراسا  المسيشرد ن )الأؤاوزن، باريولؤد، عؤامليون  عمر بن عبد العز ز-احمد 
 ،ل ؤؤؤؤؤؤؤؤال اآدا ، رسؤؤؤؤؤؤؤؤالال ماجسؤؤؤؤؤؤؤؤي ر )غ ؤؤؤؤؤؤؤؤر م شؤؤؤؤؤؤؤؤورة، جامعؤؤؤؤؤؤؤؤال الموصؤؤؤؤؤؤؤؤل/ ،ؤؤؤؤؤؤؤؤ (،

 . 84ص ،(2010عؤ/1431)
 ،صدر انسالم والدولال ا مو ال ،ب رو ،الجمع ال ا عل ؤال،محمد عبد الحي ( شعبان،7)

 .152م، ص1983
 . 236ال راج،ص (8)

(9) Wellhausen;(( the Arab king dom))pp, 270-236  

 . 236 قالم عن الر س،ال راج،ص
 . 236ال راج، (10)
 .145-144مالما اا قال ،ص (11)
 .147-146مالما اا قال ،ص (12)
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، (م1979،)ب رو ،المنسسال العرب ؤال للدراسؤا  وال شؤر،2العز ز،ط عمر بن عبد (13)
 .113ص

 .114-113عمر بن عبد العز ز، ص (14)
 العلؤؤؤي ،صؤؤؤالا احمؤؤؤد،عمر بؤؤؤن عبؤؤؤد العز ز،ب ؤؤؤرو ، شؤؤؤر،ال المطبوعؤؤؤا  لل شؤؤؤر (15)

 .16(،صم2000واليوز ر،
يؤؤؤؤؤار خ ،،  ظؤؤؤؤؤر: حسؤؤؤؤؤن ،حسؤؤؤؤؤن ابراع م5عؤؤؤؤؤامش ردؤؤؤؤؤم 235الؤؤؤؤؤر س ،ال ؤؤؤؤؤراج،ص (16)

، 7م الس اسؤؤؤؤؤؤي والؤؤؤؤؤؤد  ي وال قؤؤؤؤؤؤااي وااجيمؤؤؤؤؤؤاعي،دار ا  ؤؤؤؤؤؤدلس،ب رو ،طانسؤؤؤؤؤؤال
 (1/477م،)1964

عؤؤامش 235ص ال ؤؤراج، الؤؤر س ، ,   ظؤؤر ،(1/477يؤؤار خ انسؤؤالم ،) حسؤؤن ، (17)
 .5ردم 

 . 253-250م،ص1948،ب رو ،1الحضارة ا مو ال اي دمشو،ط (18)
 .250أبو ال صر،عمر،الحضارة ا مو ال،ص (19)
 .251-250صر،عمر،الحضارة ا مو ال،صأبو ال  (20)
 . 296الأاوزن، يار خ الدولال العرب ال،ص (21)
 .300الأاوزن، يار خ الدولال العرب ال،ص (22)
 .263الأاوزن،يار خ الدولال العرب ال، ( 23)
 .296-294الأاوزن،يار خ الدولال العرب ال،  (24)
 .297-296الأاوزن،يار خ الدولال العرب ال،  (25)
 .151-150،صلشعو  انسالم ال يار خ ا (26)
صؤؤالح   قلؤؤا عؤؤن الروسؤؤ ال ، ير،سؤؤيان حيؤؤى الكؤؤزو المكؤؤولي، ( باريولؤؤد ،ااسؤؤ ل ف،27)

 (،1981)ال،و ؤؤؤؤؤؤ ،المجلس الؤؤؤؤؤؤوط ي لل قااؤؤؤؤؤؤال وال  ؤؤؤؤؤؤون، الؤؤؤؤؤؤد ن ع مؤؤؤؤؤؤان عاشؤؤؤؤؤؤم،
 .307ص
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(28) H.A.R.,((the Fiscal Rescripts of Uma rII)), (Arabica, 

1955),vol I,P.1. 

(29) R.A. Nicholson: Aliterary History of the Arabs, Loudon, 

Laoz.P. 205 

م شؤورا  الم،يؤ   ال،يار خ الدولؤال انسؤالم ال ويشؤر عأا، ا  وج  ا غ ( سيش ج س،ا،30)
 .123م، ص1966، 1ب رو ،ط اليجاري،

( دوزي: ر. .أ:  ظؤؤؤؤؤؤرا  اؤؤؤؤؤؤي يؤؤؤؤؤؤار خ انسؤؤؤؤؤؤالم ،يرجمؤؤؤؤؤؤال ،امؤؤؤؤؤؤل ، ال ي،مطبعؤؤؤؤؤؤال 31)
ال وزب،ي،يوا و سلطان،دراسا  اي   ظر,  ،402،صم1933عؤ/1352الحلبي،

الؤؤ ظم العرب ؤؤال انسؤؤالم ال ،مطبعؤؤال وزارة اليعلؤؤ م العؤؤالي والبحؤؤث العلمؤؤي، جامعؤؤال 
 .234م،ص1979عؤ/1399الموصل،

(،مسيشرو بر طا ي ولد اي د  و  ور  در  ل دن 1930-1864( يوماس ار ولد)32)
 صؤؤ  أسؤؤياذ ال لسؤؤ ال اؤؤي ودرس اؤؤي جامعؤؤال ،مبؤؤردج وسؤؤاار الؤؤى الأ ؤؤد وشؤؤكل م

 .جامعال عل ،رة
( ار ولد ،يوماس،الدعوة الى انسالم،يرجمال الى العرب ؤال وعلؤو عل ا،حسؤن ابؤراع م 33)

 .102،ص19700،)القاعرة ،مطبعال لج ال اليصل ف وال شر،3حسن و  رون،ط
 .103( ار ولد الدعوة الى انسالم،ص34)
 .(13/84، )1988الج ل، دصال الحضارة،يرجمال محمد بدران،ب رو ،دار  (35)
 ، مسؤؤاويمسيشؤؤرو  -:(1889م/1828)(Alfredvoh Krewer( اؤؤون ،ر مؤؤر36)

 ولد اي ا  ا وي رج من جامعيأا،وأصبا د صؤالم اؤي مصؤر،  ؤم اؤي ب رو ،  ؤارأ
 )يؤار خ الحضؤارة اؤي المشؤرو يحؤ  ح،ؤم ال ل ؤال(  العق قؤي  ج  ،المسيشؤؤردون،

وا ظر ،ر مر،يار خ حضؤارة  (،2/631) (،1965دار المعارف، )القاعرة ، ،3ط
 (.1/174المشرو،)

(،وعؤؤؤؤو مسيشؤؤؤؤرو المؤؤؤؤا ي وابؤؤؤؤن A0Muller(:)1848-1892( أوجسؤؤؤؤ  مؤؤؤؤوللر)37)
الشاعر ا لما ي ال،ب ر موللر،ولؤد اؤي د سؤاو،ي رج مؤن ل بؤزج،درس العرب ؤال اؤي 
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جامعؤؤؤال ا  ؤؤؤا ويسؤؤؤمى،امر  ألقؤؤؤ س بؤؤؤن الطحان،أ ؤؤؤارأ)امرن ألق س(و)انسؤؤؤالم اؤؤؤي 
(،وا ظؤؤؤر مؤؤؤوللر ،يؤؤؤار خ انسؤؤؤالم 2/712كر ( العق قؤؤؤي المسيشؤؤؤردون،)الشؤؤؤرو وال

 (.1/439اي الشرو والكر ،)
 .264-263،ص1الأاوزن، يار خ الدولال العرب ال،عامش ردم  (38)
 .264الأاوزن، يار خ الدولال العرب ال،ص (39)
 .296الأاوزن، يار خ الدولال العرب ال،ص (40)
 .150-140سالمي ،صظر ، ل ل مالما اا قال  ان (  41)
(،مسيشؤؤؤؤرو ار سؤؤؤؤي ولؤؤؤؤد اؤؤؤؤي مد  ؤؤؤؤال ل ؤؤؤؤدن،يعلم 1883-1820( ر  أؤؤؤؤار  دوزي)42)

مبؤؤؤؤاد  العرب ؤؤؤؤال اؤؤؤؤي الم ؤؤؤؤزل  ن أسؤؤؤؤريا ،ا ؤؤؤؤ  مولعؤؤؤؤال بااسيشؤؤؤؤراو ،ودرس اؤؤؤؤي 
جامعؤؤؤؤال ل ؤؤؤؤدن،و  ارأ،)يار خ ب ؤؤؤؤي ز ؤؤؤؤان ملؤؤؤؤوت يلمسؤؤؤؤان(و)معجم أسؤؤؤؤمال مالبؤؤؤؤس 

 .(2/568العر (،العق قي،المسيشردون،)
ار  دوزي،يؤؤؤؤؤؤار خ مسؤؤؤؤؤؤلمي اسؤؤؤؤؤؤبا  ا ،يرجمؤؤؤؤؤؤال ،حسؤؤؤؤؤؤن حبشؤؤؤؤؤؤي،القاعرة ،دار ( ر  أؤؤؤؤؤؤ43)

 .(1/138م()1963المعارف،
 .59-58الس ادة العرب ال،ص (44)
 .72( الوين ،الس ادة العرب ال،ص45)
 .189شاع ن،الس اسال الدا ل ال،ص( 46)
 .60-59الوين ،الس ادة العرب ال،ص (47)
 .189شاع ن،الس اسال الدا ل ال،ص (48)
 .189 ن،الس اسال الدا ل ال،صشاع (49)
 .189شاع ن،الس اسال الدا ل ال،ص (50)
 .(2/97م،)1915عؤ/1333يجار  ا مم،مصر،,مس،و ا ،احمد بن محمد  (51)
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 (، البالذري،ايؤؤؤؤوح ،2/511،ا موال،) جو ؤؤؤؤا،ابؤؤؤؤن ز 290،ا موال،صبؤؤؤؤن سؤؤؤؤالما( 52)
 .444ص

 .445البالذري،ايوح ،ص (53)
، 1،يابؤؤؤؤا )الحضؤؤؤؤارة ا مو ؤؤؤؤال اؤؤؤؤي دمشؤؤؤؤو(،ط ( ردد ذلؤؤؤؤت عمؤؤؤؤر أبؤؤؤؤو ال صؤؤؤؤر اؤؤؤؤي54)

 .253-250م،ص1948ب رو ،
 .190شاع ن،الس اسال الدا ل ال،ص (55)
 .103ص( يوماس ،ار ولد،الدعوة الى انسالم،56)
 .260الدولال العرب ال ،ص (57)

(58) Barthold, V0V0, (Caliph Umar II the conflicting 

Reportshis0 Personality), IQ,1971), VoI0 15 p.p 74,80, 93, . 

 .(303-5/302الطبقا ،) (59)
 .260الدولال العرب ال ،ص (60)

(61) Caliph Umar II, P,89. 

 .(9/294ا غا ي،) (62)
(63) Caliph Umar II, P94. 

(64) Caliph Umar II, P,93. 

 (.568-6/567،يار خ ،) 519ايوح،ص (65)
 . 240-23( الوين،الس ادة العرب ال ،ص66)
 . 95 وسف ا دي،عمر بن عبد العز ز اي دراسا  المسيشرد ن ،ص( 67)
والصؤؤؤكد يضؤؤؤؤم ا،بؤؤؤؤر ( أعؤؤؤل الصؤؤؤؤكد: عؤؤؤم دؤؤؤؤوم  سؤؤؤ، ون بعؤؤؤؤض بؤؤؤالد مؤؤؤؤاورال ال أر 68)

مؤؤؤؤؤؤؤد  ي ن اسؤؤؤؤؤؤؤيوط أما العؤؤؤؤؤؤؤر  وعمؤؤؤؤؤؤؤا ب ؤؤؤؤؤؤؤار  وسؤؤؤؤؤؤؤمرد د, ادو  الحمؤؤؤؤؤؤؤوي,معجم 
 .(5/307البلدان,)

 (.7/472( الطبري،يار خ ،)69)
 .282،ص العرب ال ولال،الدأاوزن( ال70)
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 . 34 -33الدوري،مقدمال اي اليار خ ااديصادي، ص (71)
 ،ابؤؤؤن ز جو ؤؤؤا،ا موال320،ا موال،صبؤؤؤن سؤؤؤالم،ا67ابؤؤؤن عبؤؤؤد الح،م،سؤؤؤ رة،ص (72)

(2/565-566). 
 .292-291الأاوزن،الدولال العرب ال ،ص (73)
 .292الأاوزن،الدولال العرب ال ،ص (74)
 . 222( ا ظر ،الر س،ال راج،ص75)
 .289ن،الدولال العرب ال ،صالأاوز  (76)
 .289الأاوزن،الدولال العرب ال ،ص (77)
 .93،  قالم عن  وسف ،ص291الأاوزن،الدولال العرب ال ،ص (78)
 .291الأاوزن،الدولال العرب ال ،ص (79)
 .149( البالذري،ايوح ،ص80)
(81 )Caliph UmarII, P, 91  و  لؤال:عي مد  ؤال بؤ ن ال سؤطاط وم،ؤال علؤى سؤاحل.

ا  لي الشام, وأعلأؤا ،ؤا وا  أؤودا حؤرم اهلل يعؤالى علؤ أم  ؤوم السؤب  بحر القلزم مم
 (.1/292ص د السمت, ادو  الحموي, معجم البلدان,)

(82) Caliph UmarII, P, 91. 

(83) Caliph UmarII, P, 91. 

(84) Caliph UmarII, P, 83. 

(85) Caliph UmarII, P 83 . 

ظؤر ال ؤوزب،ي يوا ؤو سؤلطان،يار خ  ، 403-402 ظرا  اؤي يؤار خ انسؤالم،ص (86)
  م،1989،الر ؤؤؤؤؤؤاض دار العلؤؤؤؤؤؤوم،1عؤؤؤؤؤؤؤ(،ط247-12أعؤؤؤؤؤؤل الذمؤؤؤؤؤؤال اؤؤؤؤؤؤي العؤؤؤؤؤؤراو )

 .144-139ص
 . 446الدعوة الى انسالم ،ص (87)
 ،يرجمؤؤال ويعل ؤؤو حسؤؤن حبشؤؤي،مط،دار المعارف،مصؤؤر،أعؤؤل الذمؤؤال اؤؤي انسؤؤالم  (88)

 .276،صم(1967عؤ/1387) ،2ط
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(،ابؤؤؤؤن 5/183،ابؤؤؤؤن عبؤؤؤؤد ربا،العقؤؤؤؤد ال ر ؤؤؤؤد،)166الح،ؤؤؤؤم ،سؤؤؤؤ رة ،صعبؤؤؤؤد ( ابؤؤؤؤن 89)
 (.9/216،)وال أا ال ،ابن ،  ر،البدا ال 119الجوزي س رة،ص

ابؤؤؤؤؤؤن م ظؤؤؤؤؤؤور ،لسؤؤؤؤؤؤؤان  ،وسؤؤؤؤؤؤطا ى لبسؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤذمي ،و شؤؤؤؤؤؤؤدأ علؤؤؤؤؤؤ ( الز ؤؤؤؤؤؤار:عو مؤؤؤؤؤؤا90)
 (.4/330العر ،)

 (.6/125عو  وع من ا ،س ال ،ابن م ظور،لسان العر  ،)-( الط لسان:91)
بؤؤؤؤا أي شؤؤؤؤد وسؤؤؤؤطا بحبؤؤؤؤل، ابؤؤؤؤن م ظور،لسؤؤؤؤان العؤؤؤؤر   ( الحزمؤؤؤؤال :عؤؤؤؤو مؤؤؤؤا حؤؤؤؤزم92)

(،12/131.) 
 المسؤؤؤؤيطرف اؤؤؤؤي ،ؤؤؤؤل اؤؤؤؤن مسؤؤؤؤيظرف،:شؤؤؤؤأا  الؤؤؤؤد ن محمؤؤؤؤد بؤؤؤؤن احمد،أيش ( ااب93)

 (.1/248)د. دار اح ال اليراث العربي، ب رو ،
 .216شاع ن , الس اسال الدا ل ال , ص (94)
 ؤؤرون ,القؤؤاعرة , العق ؤؤدة والشؤؤر عال اؤؤي انسؤؤالم , يرجمؤؤال محمؤؤد  وسؤؤف موسؤؤى و  (95)

 38م, ص1946
وااديصؤؤؤؤؤؤؤؤادي اؤؤؤؤؤؤؤؤي الدولؤؤؤؤؤؤؤؤال انسؤؤؤؤؤؤؤؤالم ال،دار  ( ا ظؤؤؤؤؤؤؤؤر , مرعؤؤؤؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤؤؤؤ ظم المال ؤؤؤؤؤؤؤؤال96)

 .201،صم1987عؤ/1،1481ال قااال،الدوحال،ط
 (.2/423(،)1/302يار خ العر ، )( 97)
 .127يريون, أعل الذمال وانسالم, ص( 98)
 .166( س رة, ص99)
 .127( ال راج , ص100)
 .127صاي انسالم, ( أعل الذمال101)
الؤر س , ال ؤراج ,53(, ابن عبؤد الح،ؤم, سؤ رة, ص 3/46ابن ددامال , المك ي,)( 102)

 .390, ص
 . 121, ا موال , ص بن سالم( ا103)
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 .114, ا موال , ص  بن سالم( ا104)
 .239( الر س , ال راج , ص105)
 .280- 276( الأاوزن,الدولال العرب ال, ص 106)
 .(142-2/139يار خ دمشو , )ابن عسا،ر,  (107)
 .281الدولال العرب ال, ص (108)
 .294الدولال العرب ال, ص (109)
 .294الدولال العرب ال,ص (110)

(111) Caliph Umar II , p 87. 

(112) Caliph Umar II , p 87. 

 .188شاع ن , الس اسال الدا ل ال , ص (113)
 .245الر س , ال راج , ص  (114)
( , ابؤؤؤؤن ددامؤؤؤؤال , المك ؤؤؤؤي , 1/242يصؤؤؤؤر يؤؤؤؤار خ دمشؤؤؤؤو , )( ابؤؤؤؤن م ظؤؤؤؤور , م 115)

 .279( , الأاوزن , الدولال العرب ال , ص 2/587)
(116) Caliph Umar II , p 88. 

(117) Caliph Umar II , p 87. 

 . Caliph Umar II , p 88(5/292ابن سعد ،الطبقا ،)( 118)
 .  Caliph Umar II , p 88 452البالذري،ايوح البلدان،ص (119)

(120) Caliph Umar II , p 88 

 ,ابؤؤؤؤن121,122, ا مؤؤؤؤوال,ص  بؤؤؤؤن سؤؤؤؤالم(,ا 5/376ابؤؤؤؤن سؤؤؤؤعد , الطبقؤؤؤؤا ,) (122)
 235/ 1(, ابن م ظور , م يصر يار خ دمشو , ) 268/  1)ا موالز جو ا,

) 
(,ابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ددامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال , 1/241ابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن م ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور , م يصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار خ دمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو,) (123)

 . 271عرب ال , ص (,الأاوزن , الدولال ال2/587المك ي,)
 .102 وسف , عمر بن عبد العز ز , ص  (124)
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,أبو  ع م ,حل ؤال ا ول ؤال 92,ابن ادم ,ال راج ,ص369,ا موال, ص بن سالما (125)
(,5/274 ) 

,ابؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 361,362, ا مؤؤؤؤؤؤؤؤؤوال,ص بؤؤؤؤؤؤؤؤؤن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم,ا 92ابؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ادم ,ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤراج , ص (126)
 .( 2/634ز جو ا,ا موال,)

 .(376/ 5ابن سعد ,الطبقا  ,) (127)
 .( 634/ 2,ابن ز جو ا , ا موال , ) 63-62ابن ادم , ال راج ,ص (128)
,ابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 114,ا موال,صبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم,  ظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر ا165( ابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن ادم,ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراج,ص129)

 .208 – 207(, ددامال, ال راج, ص 1/260ز جو ا,)
,  131( , ابؤؤؤؤن الجؤؤؤؤوزي , سؤؤؤؤ رة , ص1/570ال سؤؤؤؤوي , المعراؤؤؤؤال واليؤؤؤؤار خ , ) (130)

132. 
/ 1, ال سؤؤؤؤوي , المعراؤؤؤؤال واليؤؤؤؤار خ , )  46, 45الح،ؤؤؤؤم , سؤؤؤؤ رة , صعبؤؤؤؤد ن ( ابؤؤؤؤ131)

 (33/ 3, ا ص أا ي , ا غا ي , ) 132( , ابن الجوزي , س رة , ص570
 .102 وسف , عمر بن عبد العز ز , ص (132)
 . 99الح،م, س رة, ص عبد ( ابن 133)
 . 99الح،م , س رة , ص عبد ابن  (134)

(135) Cibb, H.A.R , ( The fiscal Rescripts of Umar II) , (Arabica, 

1955),VoI. p7. 

(136) The Fiscal , p014 ,. 

(137) The Fiscal , p015 ,. 

 .103(  وسف , عمر بن عبد العز ز , ص138)
(139) The Fiscal , p. 10 -11 . 

 . The Fiscal , p10 , 11,  152الح،م ,س رة,صعبد ( ابن 140)
 .104عمر بن عبد العز ز , ص (  وسف ,141)
 .270-266( الأاوزن,الدولال العرب ال, ص142)
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 .275 -274( الأاوزن,الدولال العرب ال , ص143)
 .270-266( الأاوزن,الدولال العرب ال,ص144)
 .271الدولال العرب ال ,ص  (145)
 .271( الأاوزن, الدولال العرب ال ,ص 146)
 .105(  وسف , عمر بن عبد العز ز , ص 147)
 (10/575, ابن ددامال , المك ي , ) 71( البالذري , ايوح البلدان , ص148)
 267ا ظؤؤؤؤر م ادشؤؤؤؤال الميؤؤؤؤرجم لل،يؤؤؤؤا  اؤؤؤؤي الأامش,الأاوزن,الدولؤؤؤؤال العرب ؤؤؤؤال,ص (149)

 .90, الجبوري,عمر بن عبد العز ز,ص268,
 .147مالما اا قال  , ص  (150)
 .62ال راج , ص  (151)
 .282ص ( الأاوزن, الدولال العرب ال,152)

(153) Caliph Umar II , p0 88 

( , ددامؤؤؤؤؤؤال  1/260),ا مؤؤؤؤؤؤوال,, وابؤؤؤؤؤؤن ز جو ؤؤؤؤؤؤا 165ابؤؤؤؤؤؤن ادم , ال ؤؤؤؤؤؤراج ,ص  (154)
 .208, 207,ال راج ,ص 

(155) Caliph Umar II , p. 88. 

(156) Caliph Umar II , p. 87. 

 .The Fiscal ,p 0 15 0 , 24ال راج , ص  (157)
 . The Fiscal ,p 15,  452دان , البالذري , ايوح البل (158)

(159) The Fiscal ,p 15. 

(160) The Fiscal ,p 15. 

 .361( البالذري , ايوح البلدان , ص 161)
(162) The Fiscal ,p 15. 

 .100- 99الح،م , س رة , ص عبد ( ابن 163)
 (2/263( ابن عبد ربا , العقد ال ر د , )164)
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 129ا موي , ص ( الراوي , العراو اي العصر 165)
(166) The Fiscal , p. 16 . 

 .106 وسف , عمر بن عبد العز ز , ص  (167)
 .(6/559( الطبري,يار خ,)168)
 .107 وسف , عمر بن عبد العز ز , ص  (169)
 .295الدولال العرب ال,ص (170)

(171) Caliph Umar II,p.87. 

(172) The Fiscal , p ,15 . 

(173) The Fiscal , p ,15 . 

 .99الح،م , س رة , ص  عبد ( ابن174) 
(175) The Fiscal , p.14 

(176) The Fiscal , p.14 

(177) The Fiscal , p.14 

(178) The Fiscal , p.14 

(179) The Fiscal , p.14 

(180) The Fiscal , p.14 

 .وما بعدعا 31- 30الجز ال و انسالم , ص (181)
 . 59الس ادة العرب ال , ص (182)
 .The Fiscal,P.11 ,71ابن عبد الح،م, س رة, ص( 183)

(184) The Fiscal,P.11. 

(185) The Fiscal,P.11. 

(186) The Fiscal,P.11. 

(187) The Fiscal,P.11. 

 .( 296/ 5الطبقا  , )  (188)
 .634ا موال , ص (189)
 .631ا موال , ص  (190)
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المال ؤال لعمؤر بؤن عبؤد العز ؤز وأ ارعؤا  رسؤالي ا الس اسؤالراجر ال صل ال الؤث مؤن  (191)
 .اقرة العشور ااديصاد ال وااجيماع ال

اقؤؤؤؤرة  سؤؤؤؤالي ا, راجؤؤؤؤر ال صؤؤؤؤل ال الؤؤؤؤث مؤؤؤؤن ر  145أبؤؤؤؤو  وسؤؤؤؤف , ال ؤؤؤؤراج , ص  (192)
 العشور

 .58سورة اليوبال , اآ ال  (193)
 . 61سورة اليوبال , اآ ال  (194)
 .96- 95س رة , ص (195) 
 . 98ة , ص الح،م , س ر عبد ابن  (196)

(197) The Fiscal ,p0p 6- 70 

 .644ا موال , ص  (198)
(199) The Fiscal, p, 1. 

 .25ابن عبد الح،م , س رة ,ص (200)
 .237الصالبي ،عمر بن عبد العز ز، ص (201)
 .344ابن سالم ،ا موال،ص (202)
 .7سورة الحشر , اآ ال  (203)
 .97 – 96ابن عبد الح،م , س رة , ص  (204)

(205) Caliph Umar II , p 88 

 (.1/320حسن ابراع م ،يار خ انسالم،)( 206)
(207) The Fiscal, p.4-5 

(208) The Fiscal, p 10. 

 .60سورة اليوبال , اآ ال ,  (209)
(210)The Fiscal, p . 10. 

 .41( سورة ا   ال , اآ ال 211)
 .415( ابن سالم,ا موال,ص212)

(213) The Fiscal, p , 10. 
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 .( 6/569الطبري , يار خ الرسل والملوت , ) ( 214)
 . 93ال راج , ص  (215)
 .122ا موال , ص  (216)
 .( 6/569يار خ الرسل والملوت , ) (217) 
 .ابن سالم , ذ،ر) س ن  ب  ال (  الطبري ) س ال  ب  ال س أا ( (218)
 .ابن سالم , )وان أدوم الد ن ( (219)
 .ون (( ابن سالم , ) ،220)
 .( ابن سالم , )أن (221)
 .( ابن سالم , )طاعال (222)
مريت ان يطرز عل أم أرضا وعؤي ل سؤ  اؤي الطبؤري, امؤا أبؤو 223) ( ابن سالم , ) وا 

 وسؤؤؤؤف الؤؤؤؤم  شؤؤؤؤر الؤؤؤؤى يلؤؤؤؤت المقدمؤؤؤؤال  أائ ؤؤؤؤا وابيؤؤؤؤدأ ال،يؤؤؤؤا  بعبؤؤؤؤارة ) ان ا ظؤؤؤؤر 
 .ا رض (

ذ م ؤؤا مؤؤا أطؤؤاو وأصؤؤلحا شؤؤ ئا ا ؤؤ ا ظر ال ؤؤرا  اؤؤصن أطؤؤاو شؤؤ ئام ( أبؤو  وسؤؤف:)و 224)
 .حيى  عمر(, ابن سالم :) وا يص ذ من ال را  اا ما  ط و (

أبؤؤو  وسؤؤف:) وا يص ؤؤذ مؤؤن عؤؤامر ا حيمؤؤل شؤؤ ئا , ومؤؤا أ ؤؤذ  مؤؤن العؤؤامر مؤؤن  (225)
ال ؤؤراج ا ؤؤذأ اؤؤي راؤؤو ويسؤؤ،ن  عؤؤل ا رض(, ابؤؤن سؤؤالم:) وا مؤؤن العؤؤامر اا 

 وظ  ال ال راج اي راو ويس، ن  عل ا رض (.
أبو  وسف:) وأمرت ان ايص ذ اؤي ال ؤراج اا وزن سؤبعال لؤ س ا أؤا بيؤر (,ابؤن  (226)

سؤؤؤالم :) وا يص ؤؤؤذ اؤؤؤي ال ؤؤؤراج اا وزن سؤؤؤبعال لؤؤؤ س لأؤؤؤا أس( , والطبؤؤؤري ) وا 
 .يص ذ اي ال راج اا وزن سبعال ل س بأا ا  ن (

م: )وا أبو  وسؤف ،والطبؤري:)وا أجؤور الضؤراب ن وا اذابؤال ال ضؤال (،وابؤن سؤال (227)
 أجور الضراب ن(.

 .عد ال ال  روز والمأرجان (  ( أبو  وسف , ابن سالم , الطبري :) ا228)
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  من الصحف (. ابن سالم : )وا (229)
 .أجور الب و ( أبو  وسف ,ابن سالم , الطبري: )ا (230)
 .أبو  وسف: )على( (231)
 .(سلم من أعل ا رض  راج على من ا: )واأبو  وسف, ابن سالم, الطبري (232)
صؤؤؤل  حيؤؤؤى يراجع ؤؤؤي ا ؤؤؤا(,  يعمؤؤؤل دو ؤؤؤي بقطؤؤؤر وا ابؤؤؤن سؤؤؤالم ,الطبؤؤؤري:)وا (233)

وللمز ؤؤد عؤؤن الضؤؤرائ  انضؤؤاا ال عؤؤن الكؤؤال عمؤؤر الضؤؤرائ  انضؤؤاا ال ا ظؤؤر, 
 .180- 168ص  غ دال أل،ايبي , ال راج ,

 .293-292الأاوزن,الدولال العرب ال , ص  (234)
(235) Caliph Umar II , p. 86. 
(236) Caliph Umar II , p. 86. 
(237) Caliph Umar II , p. 86. 
(238) The Fiscal , p15. 
(239) The Fiscal , p 15. 
(240) The Fiscal , p15. 

 .28الس ادة العرب ال , ص  (241)
 .(5/392الطبقا  , ) (242)
 .( 8/527ا سا  انشراف , ) (243)
 .114, ص وسف , عمر بن عبد العز ز  (244)
 .144-142( صالا العلي , عمر بن عبد العز ز , ص 245)
 .95الح،م , س رة , ص عبد ابن  (246)
 .( وما بعدعا294-5/282( ,) 269-5/266( ا ظر ابن سعد , الطبقا  , )247)
 .524( البالذري , ايوح البلدان , ص 248)
 .( 2/214يار خ , ) (249)
 .(6/559يار خ, ) (250)
 .( 6/469خ, )يار  (251)
أبؤؤؤي عمؤؤؤؤر محمؤؤؤد بؤؤؤؤن  وسؤؤؤف,الواة والقضؤؤؤؤاة , يحق ؤؤؤو :راؤؤؤؤن ،سؤؤؤ , ب ؤؤؤؤرو ,  (252)

 .68م, ص 1908مطبعال انبال ال سوع  ن , 
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 .305ؤ 284الأاوزن , الدولال العرب ال , ص  (253)
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 ثثد املصادر واملزاجع:
 .انقزآن انكزيم 

  ذاالتشيهي:شهاب الذيه حممذ ته امح 
المستطرف فيتًف تنفيتتفمستطبف وف ٌتفر فويافف  ٌت  ف  .1

فالطفاثفالعف ًوي. .
 م(111هـ /111األصفهاني ـ ابو الفرج علي بن الحسين )ت  
االغتت :ًشفحتتفدفع تتيفعاتتًفم :تت بفياففال طتت فالعامٌتت فبف  .2

فبفي. 1 ٌفر بفر
فم(1038هـف/430االصف  :ًفـفا رف:عٌمفا ميف تفع يفهللاف) 
ر ق  فاالصفٌ  ومر ع فالسع يةفبفمصتفف اٌ فاالرلٌ  فر  .3

فم1935هـفـ1354بف1بفر
فـفاستتتامف تتتتفستتت نفالراستتترًفالمعتتتفر ف تتت  تف  حتتتنف    حتتتن

فهـ(292) 
ط فٌخفراسروط قٌقشف رف ٌسفعرايبفمر ع فالمعت ف فبف  .4

فم1967 غيايب
فم(892هـ/279ال الذفيفـفا ميف تفٌ ًف تفج  ف)  
ضفزف اتًبفا:س  فاالحفا وفط قٌقشفس ٌنفز  ففرفٌ   .5

فم1996هـف/1417بف1ياففالف ففبف ٌفر بل : تبفر
يطردفال اياتشط قٌقشفصالدفاليٌتفالم:جيبفم ط  فال: ض ف  .6

فم1956المصفٌ بفالق هفةف
ا تتتفالجتترزيفجمتت نفالتتيٌتفا تترفالفتتف فع تتيفالتتف متفالقفحتتًف 

فم(1200هـ/597ال غياييف) 
سٌفةفرم: ق فعمفف تفع يفالعزٌزوفط قٌقشفم ت فالتيٌتف  .7

فم1912هـ/1331لخرٌ بفمر.فالمؤٌيبفمصفبا
ا تتتتتف جفتتتتـفحتتتت   فالتتتتيٌتفا تتتترفالفضتتتتنفم متتتتيف تتتتتفعاتتتتًف 

فم(1448هـ/852العسقال:ً) 
طقفٌ فالط ذٌ شفر عفيًفمر ع فالعزفرالم:حئفرل حترفف  .8
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فيًفال :ر بفال :يبفي. 
ا تتتفز:جرٌتتافشفا تترفا متتيف مٌتتيف تتتفمخاتتيف تتتفقطٌ تت ف تتتفع تتيهللاف 

فهـ(251الخفاس :ًفواالزييو) 
األمرانوففط قٌقشفحت  ففيٌت فيٌت ضبفم:حترفا فمف تزف  .9

فم(.ف1986هـ/1406الماكفيٌصن)
فم(844هـ/230ا تفسعيفـفم ميفا تفم:ٌعف  ط فالراقييف)  

فم1904هـ/1322الر ق  فال  فىوفمر ع ف فٌنبفلٌيتبف  .10
ا تتتفستتالمشاالم مفالعبتتٌمفال تت يبفال جتت فا تتًفع ٌتتيةفالق ستتمف تتتف 

فسالم.
فدفع تتتيفاالمٌتتتففعاتتتًفم :تتت فوياففال يا تتت فاالمتتترانفوحتتت  .11

فم(1988هـ/1408و)1و ٌفر ول : تور
فم(922هـ/310الر فيفـفا رفجعفففم ميف تفجفٌفف)  

طتت فٌخفالفستتنفرالماتتركوفط قٌتتقشفا تترفالفضتتنفا تتفاهٌمبف  .12
فم(1971هـ/1391ب)2مر ع فياففالمع ف بفمصفبر

فـفا تتتترفم متتتتيفع تتتتيفهللاف تتتتتفع تتتتيفال  تتتتمف  ا تتتتتفع تتتتيفال  تتتتم
فم(829هـ/214) 

سٌفةفعمفف تفع يفالعزٌزفعاىفم ففراهفاالم مفم لتكف تتف  .13
ا:تتسفراصتت   افف:ستتخ  فرصتت    فرعاتتقفعاٌ تت فا متتيف

بف5ع ٌتتتتتتتيبفمتتتتتتتر.فياففالعاتتتتتتتمفلامالٌتتتتتتتٌتبف ٌتتتتتتتفر بفر
فم(1967هـ/1387)

فـفا رفعمففا ميف تفم ميف تتفع تيفف تافاال:يلستًف  ا تفع يفف ا
فم(939هـ/328) 

فص يففبف ٌفر بي. العقيفالففٌيوفمر.فيافف  .14
ا تفعس  ففـفا رفالق سمفعاًف تفال ستف تفه  فهللاف تفع تيفهللاف 

فم(1175هـ/571الح يعًف) 
طتت فٌخفميٌ:تت فيمحتتقفرذ تتففيضتتا  فط قٌتتقفصتتالدفالتتٌتف  .15

فالم:جيبفمر رع  فالمجمعفالعامًففالعف ًبفيمحقبفي. 
فم(841هـ/227الفسريفـفا رفٌرس فٌعقر ف تفسفٌ تف)  
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رالطتت فٌخشط قٌقشفا تتفمفضتٌ  فالعمتتفيفبمر عتت فالمعفيت ف  .16
فم1976هـ/1396االفح يفبف غيايبف

قيام ف تفجعففـفا رفالفف فقيام ف تتفجعفتفف تتفقيامت ف تتفزٌت يف 
فم(932هـ/320) 

الختتفا فرصتت: ع فال ط  تت فحتتفدفرطعاٌتتقفم متتيف ستتٌتف  .17
فم(1981هـ/1402الز ٌييبفمر.فياففال فٌ بف غيايبف)

 مفمريقفاليٌتفا ًفم ميفع يفهللاف تفا ميفا تفقيام شالحٌخفاالم 
هـ(فعاىفمخطصففاالم مفا ًفالق سمفعمفف تتف620 تفقيام ف) 

فهـ(334ال سٌتف تفع يفهللاف تفا ميفالخفقًففف)ف 
ب)ف1المغ:تتتتتتتتتتًشفياففالف تتتتتتتتتتفبف ٌتتتتتتتتتتفر بفل :تتتتتتتتتت تبفر  .18

فم(1984هـ/1404
ا تتتتف  ٌتتتفشفال تتت يبفاالمتتت مفالمتتتؤفوفعمتتت يفالتتتيٌتفا تتترفالفتتتيا ف 

فم(1372هـ/774 تفعمفف تف  ٌففاليمحقًف) اسم عٌنف
ال ياٌتتت فرال:  ٌتتت شفط قٌقشا متتتيفا تتترفما تتتمفبعاتتتًف:جٌتتت ف  .19

عرٌتتريبفيتتؤايفالستتٌيبعاًفع تتتيفالستت طفبفم تتييف: صتتتفف
بففففففففففففففففففففففففف3التتتتتتيٌتبفمتتتتتتر.فياففال طتتتتتت فالعامٌتتتتتت بف ٌتتتتتتفر بفر

فم(1987هـ/1407)ف
فم(961هـ/350ال :ييشا رفعمففم ميف تفٌرس ف) 

تف ستت ومرفڤتت طتت  فالتترالةفر طتت  فالقضتت ةوفصتت  افف  .20
فم(1908هـ/1326واال   فالٌسرعٌٌتوف ٌفر )

فم(ف1030هـ/421مس رٌاشا ميف تفم ميف)  
فم(.ف1915هـ/1332طج ف فاالممفشمصفف  .21
فـفا تتترفالفضتتتنفجمتتت نفالتتتيٌتفم متتتيف تتتتفم تتتفمف  ا تتتتفم:بتتترف

فم(1311هـ/711) 
ال:حتتتتفبفلستتتت تفالعتتتتف ففمتتتتر.فيافف ٌتتتتفر فلار  عتتتت فر  .22

فم(1956هـ/ف1375 ٌفر ب)ف
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مخطصتتتففطتتت فٌخفيمحتتتقفال تتتتفعستتت  ففط قٌتتتقشففر ٌتتت ف  .23
ال: تتت سبفرفٌتتت ضفع تتتيفال مٌتتتيفمتتتفايبفرم متتتيفمرٌتتتعف

فم(1984هـ/1404ب)ف1ال  يببفياففالف فبفيمحقبفر
فـفحت   فالتيٌتفا ترفع تيفهللافال متريفالفرمتًف  ٌت قر فال متري

فم(1228هـ/626ال غيايي) 
يافف ٌتتتتفر فلار  عتتتت فرال:حتتتتفبففمعجتتتتمفال اتتتتياتشفمتتتتر.  .24

فم(1957هـ/1376 ٌفر ب)ف
فم(798هـ/182ا رفٌرس فـفالق ضًفٌعقر ف تفا فاهٌمف)  

رالطرزٌتعبففالخفا شففمر.فيافف رسالم فلار  عت فرال:حتف  .25
فم(1984فهـ/1405)بف1طر:سبفر

 املزاجع انعزتيح
 ترو, جىفيقف

مرٌت (فياففاليرل فالعف ٌ فال  فى)صتيففاالستالمفرالخاليت ففاالف .26
فم(1973هـ/1384القامفالعف ًفلا:حففرالطرزٌعبف ا ب)ف

ف ستفا فاهٌمف ستف
طتت فٌخفاالستتالمفالسٌ ستتًفرالتتيٌ:ًفرال قتت يًفراالجطمتت عًومر.فف .27

فم(1964هـ/1384ب)7م ط  فال: ض فالمصفٌ بفالق هفةبفر

فخاٌنبعم يفاليٌتف
مالمتتافاال:قتتال فايستتالمًفيتتًفخاليتت فعمتتفف تتتفع تتيفالعزٌتتزفف .28

فم(1971هـ/1391بف)2الياففالعامٌ بف ٌفر بفرمر.

فاليرفيبفع يفالعزٌزفع يفال فٌمف
مقيمتتت فيتتتًفالطتتت فٌخفاالقطصتتت ييفالعف تتتًوفمتتتر.فياففالراٌعتتت فف .29

فم(1969هـ/1389ب)ف1لار  ع فرال:حفبف ٌفر بفر

فالفاريبف    فاسم عٌنف
العتتفاقفيتتًفالعصتتففاالمتتريفمتتتفال:  ٌتت فالسٌ ستتٌ فرااليافٌتت فف .30

فم(1965هـ/1385ب)ف1 وفمر.فاالفح يبف غيايبفرراالجطم عٌ

فالفٌسبفم ميفضٌ  فاليٌتف
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الختتفا فيتتًفاليرلتت فاالستتالمٌ ف طتتىفم:طصتت فالقتتفتفال  لتتثفف .31
فهتتتتـ/1377ب)1ال جتتتتفيوفمتتتتر.ف: ضتتتت فمصتتتتفبفالقتتتت هفةبفر

فم(1957

فحع  تبفم ميفع يفال ًف .32
ال تتترفةفالع  ستتتٌ وفطفجمتتت فع تتتيفالمجٌتتتيف ستتتٌ فالقٌستتتًبفياففف

فم(.1977هـ/1398خاٌجٌ فف)اليفاس  فال

صتتتتتتيففاالستتتتتتالمفراليرلتتتتتت فاالمرٌتتتتتت فو ٌتتتتتتفر فوالجمعٌتتتتتت فف .33
فم.ف1983االهاٌ و

فالعقٌقًبف:جٌ ف
فم1965بف3المسطحفقرتوفياففالمع ف بفالق هفةبفرف .34

فالعاًبفص لافا ميف
الط:بٌمتت  فاالجطم عٌتت فراالقطصتت يٌ فيتتًفال صتتفةفيتتًفالقتتفتفف .35

ب)ف2رفاالرنفال جتتتتتتتتتتتتتفيور.فياففالراٌعتتتتتتتتتتتتت بف ٌتتتتتتتتتتتتتفر ب
فم(1969هـ/1389

فال  ط ًبفغٌيا فخز: ف
الختتتفا فم:تتتذفالفتتتطافاالستتتالمًف طتتتىفاراستتترفالقتتتفتفال  لتتتثفف .36

ال جتتتفيبف)المم فستتت  فرال:بفٌتتت (فمف تتتزفيفاستتت  فالر تتتيةف
فم(1994هـ/1414ب)ف1العف ٌ بف ٌفر بفر

فم ميفعم فةف
عمتتفف تتتفع تتيفالعزٌزوالمؤسستت فالعف ٌتت فلايفاستت  فرال:حتتفبفف .37

فم(1979هـ/1399ب)2 ٌفر بفر

فم ميفبفمفعًفم ميف
الت:بمفالم لٌتت فراالقطصتت يٌ فيتًفاليرلتت فاالستتالمٌ وفياففال ق يتت بفف .38

فم(1987هـ/1408بف)ف1الير  بفر

فا رفال:صففوعمفف .39
فمف1948وف1ال ض فةفاالمرٌ فيًفيمحقو ٌفر فورف .40

فالٌرز  ًبفطريٌقفسار تف .41
ًفيفاستتتت  فيتتتتًفالتتتت:بمفاالستتتتالمٌ ومر.فرزافةفالطعاتتتتٌمفالعتتتت لف .42
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فم(1979هـ/1399رال  ثفالعامًبفج مع فالمرصنف)

بف1ط فٌخفاهنفالذم شفياففالعارمفلار  ع فرال:حتفبفالفٌت ضبفرف .43
فم1983

 

 املزاجع املعزتح
 اروىلذ , جىماشف

التتيعرةفالتتىفاالستتالمفمتتر.فلج:تت فال ٌتت تفالعف تتًبفطفجمتت ف ستتتفف .44
ا تتفاهٌمف ستتتبفرع تتيفالمجٌتتيفع  تتيٌتبفراستتم عٌنفالفختتفاريبف

فم(.1957هـ/1377ب)ف2ر

ف  فطرليوي سٌٌاٌ ف
طف ستتط تف طتتىفالغتتزرفالمغتترلًفو:قاتتافعتتتفالفرستتٌ فوصتتالدفف .45

وفال رٌتت فوالمجاتتسفالتترر:ًفلا ق يتت ف1التتيٌتفع متت تفه حتتمفور
ف.ف1981رالف:رتفو

 تروكلمان,كارلف
طتتت فٌخفالحتتتعر فاالستتتالمٌ وطفجم ف: ٌتتتافامتتتٌتفيتتت فسبفم:ٌتتتففف .46

ر بف عا  تتتتتتتتتًبفمتتتتتتتتتر.فياففالعاتتتتتتتتتمفلامالٌتتتتتتتتتٌتبف ٌتتتتتتتتتف
فم1960هـ/1380

 جرجىن, ا.شف
اهنفالذم فيًفاالسالموفطفجم فرطعاٌقبف ستف  حًبفمتر.ياففف .47

فم(1967هـ/1387ب)فففففففففف2المع ف بفمصفبر

 جىلذ جطيهر, اجىاشف
العقٌتتيةفرالحتتفٌع فيتتًفاالستتالموفطفجمتت فم متتيفٌرستت بفرعاتتًفف .48

 ستتٌتفع تتيفالقتتت يفبفرع تتيفالعزٌتتزفع تتتيفال تتقبفالقتتت هفةبف
فمف1964

 دوزي, ريىهارتف
:بتتتتفا فيتتتتًفطتتتت فٌخفاالستتتتالموفففطفجمتتتت ف  متتتتنفال ٌال:تتتتًبفف .49
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فم(1933هـ/1352مر.ال ا ًب)ف

طتتت فٌخفمستتتامًفاستتت  :ٌ وطفجم ف ستتتتف  حتتتًبفالقتتت هفةبفياففف .50
فم1964المع ف بف

 ديىراوث, ول ف
قصتت فال ضتت فةوفطفجمتت فم متتيف تتيفاتبفياففالجٌتتنبف ٌتتفر بفف .51

فم1988

 ديىيث, داويالف
ستالموفطفجمت فيترزيفي تٌمفجت يفهللاوفمتر.فيتف: اٌتفالجزٌ فراالف .52

فم(1960هـ/1380المس هم فلار  ع فرال:حفبف ٌفر ب)ف

 ضحيجيفطكا, يىجيىا غياوةف
طتتتت فٌخفاليرلتتتت فايستتتتالمٌ فرطحتتتتفٌع  وففم:حتتتترفا فالم طتتتت فف .53

فم1966بف1الطج فيبف ٌفر بفر

 فالرتهىحصف
مفالم  ٌٌتتتتتنفراالرزاتفاالستتتتتالمٌ فرمتتتتت فٌع يل تتتتت فيتتتتتًفال:بتتتتت ف .54

المطفيوطفجمتتافمتتتفااللم :ٌتت فو  متتنفالعستتاًفوم:حتترفا ف
ف1970الج مع فاالفي:ٌ فوعم تفو

 فلىجه, فانف
الستتٌ يةفالعف ٌتت فرالحتتٌع فراالستتفا اٌ  فيتتًفع تتيف :تتًفامٌتت شفف .55

طفجم ف ستتفا تفاهٌمف ستتبفرم متيفز تًفا تفاهٌمبفمتر.ف
فم(1965هـ/فف1385ب)ف2الس: فالم ميٌ بفالق هفةبفر

 رون فيلية ححي, واخف
موالجتز فاالرنوفرالجتز ف1949ط فٌخفالعف ففوفياففال ح ي بفف .56

فمففف1951ال  :ًفر عفس: ف
 وهلاوزن, يىليىشف

طتت فٌخفاليرلتت فالعف ٌتت فمتتتفب تترففاالستتالمفالتتىف:  ٌتت فاليرلتت فف .57
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االمرٌتت فطفجمتت فم متتيفع تتيفال تت ييفا تترففٌتتيةبفمتتر.فلج:تت فف
ف(م1958هـ/1378الط لٌ فرالطفجم فرال:حفبفالق هفةب)ف

 انزسائم اجلامعيح

 املزاجع األجىثيح 
  .Barthold ,V.Vف

 Caliph Umar II the Conflicting Reports his"ف .60
personality" , (IQ1971), Vol.15. 

  Gibb, H.A.Rف
 ,The fiscal Rescripts of UmarII" ,(Arabica, 1955)ف .61

Vol. I" 
 .Niclson, R.Aف

 ,Literary history of the Arabs, (Cambridgeف .62
Cambridge University press,1930). 

 .Wellhausen ,Jف
 The Arab Kingdom and its fall, translated byف .63

M.G. weir, (Calcutta, 1927) 

 

 , يىضف فىذي امحذاجلثىريف
عمتتتفف تتتتفع تتتيفالعزٌتتتزفيتتتًفيفاستتت  فالمسطحتتتفقٌتفب)يا تتت رزتبففف .58

  فطرلتتيبفهتت ماطرتف  (فستت ل فم جستتطٌففغٌتتففم:حتترفةبفج معتت ف
فم(2010هـ/1431المرصنبف اٌ فااليا ب)ف

 شاهين, رياض مصطفى احمدف

السٌ ستت فالياخاٌتت فلعمتتفف تتتفع تتيفالعزٌزوفستت ل فم جستتطٌففغٌتتففف .59
فم(1990هـ/1410ةبعم تبفاالفيتبففففففففف)م:حرف
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 دور اللحظت املناسبت 
 يف التقاط الصورة الناجحت

ــور حــــــــــــبش  د. م. أ. ــياء أنــــــــــ                                           ضــــــــــ
 ن

 قسم األعالم /كليظ اآلداب/ جـــــامطــــــظ تكـــــريت
 ن

 البحثملخص 

خلتصوير خلضوئي فف مف خلفنوف خلجميمة تضاؼ جليه خلخبرذ خلشخصػية وخلرببػة 
جميػػم مػػا تتػػاـ تتذػػانا نمػػر تنتػػاس صػػورذ جميمػػة  وخلموهبػػة فػػي ممارذػػة هػػ،خ خلفػػف  

باختالؼ تنوخع ةالر خلتصوير خلتايمة وخلجاياذ وحذد تذمذؿ تطورها   وهناؾ خلكثير 
مػػػا يثيػػػر خلمتمتػػػي لممشػػػاهاذ هػػػي خلمحظػػػة خلمناذػػػبة مػػػف خلصػػػور خلتػػػي ال تبثيػػػر خالنتبػػػا  و 

 اللتتاط خلصورذ .
وتف هػػػاؼ خلبحػػػز هػػػو خلوصػػػوؿ جلػػػر خلكشػػػؼ نػػػف هػػػ،  خلمحظػػػة خلمناذػػػبة فػػػي 

  :خلتتاط خلصورذ . وبني خلبحز نمر ثالز فصػوؿ : خووؿ خططػار خلمنيجػي ا وخلثػاني
ثػػػػػػـ خلنتػػػػػػائ   ججػػػػػػرخبخر خلبحػػػػػػز: خططػػػػػػار خلنظػػػػػػرت تو خلارخذػػػػػػار خلمجػػػػػػاورذ ا وخلثالػػػػػػز

 .وخالذتنتاجار وخلتوصية وخلمتترش وختـ خلبحز بالمصاار 
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 انفصم األول
 اإلعار املُهدي

 

  :يطكهه انبحث واحلاخت إنيه

خلتصػػوير خلضػػوئي تو خلفوتػػوبرخفي فػػف مػػف خلفنػػوف خلجميمػػة تضػػاؼ جليػػه خلخبػػرذ 
اس صػورذ فػالجميم تتذػانا نمػر تنتػ,خلشخصية وخلرببػة وخلموهبػة فػي ممارذػة هػ،خ خلفػف 

وهناؾ   .جميمة باختالؼ تنوخع ةالر خلتصوير خلتايمة وخلحايثة وحذد تذمذؿ تطورها
خلكثيػػر مػػف خلصػػور ولكػػف لػػيث خلجميػػم تثيػػر خالنتبػػا  ومػػا يثيػػر منيػػا خالنتبػػا  هػػي خلتػػي 

مػػػا هػػػو اور  :ومشػػػكمة خلبحػػػز فػػػي خلذػػػثخؿ خلتػػػالي  .تتميػػػل بمحظػػػة مناذػػػبة اللتتاطيػػػا
خلصػػػورذ خلناجحػػػة ا وخلحاجػػػة اائمػػػة ليػػػ،خ خلبحػػػز مػػػف خػػػالؿ  خلمحظػػػة خلمناذػػػبة اللتتػػػاط

 . خلكشؼ نف اور خلمحظة خلمناذبة في خلتتاط خلصورذ خلناجحة
 أهًيت انبحث

تتجمػػػر تهميػػػة خلبحػػػز فػػػي خلكشػػػؼ نػػػف اور خلمحظػػػة خلمناذػػػبة اللتتػػػاط خلصػػػورذ 
 .خلناجحة ا وييـ خلهامميف في مجاؿ خلتصوير 

 هدف انبحث 

 .خلمناذبة في خلتتاط خلصورذ خلناجحة  خلكشؼ نف اور خلمحظة
 حدود انبحث 

 .2009 خلصورذ خلفائلذ لهاـ : خللمانية 
 خلمشاركيف مف جميم تنحاب خلهالـ .: خلمكانية 

 .خلبحز نف خلمحظة خلمناذبة اللتتاط خلصورذ : خلموضونية
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 انفصم انثاَي
 اإلعار انُظزي

 : حاريخ انخصىيز انضىئي : 1و

لضػػػوئي فػػػي يومػػػا مػػػف خويػػػاـ ومنػػػ، خخترخنػػػه هوخيػػػة ج،خبػػػة لػػػـ يكػػػف خلتصػػػوير خ
لمماليػػػف مثممػػػا مػػػا هػػػو خدف   و،لػػػؾ بهػػػا نجػػػاش خلهممػػػاب فػػػي تخطػػػي خلحػػػاجل خوذػػػوا 

هػػثالب خلهممػػاب ذػػطرهـ  خلفمػػـ وخلػػورؽ خلحذػػاث خلممػػوف ا وخوبػػيض وتتػػايـ مهجػػلختيـ  
ثرخب خلهالـ بالكاميرخر مختمف وخلكامرذ  . ة خالذتخاخـخلتاريخ كروخا في تطوير خلتصوير وخ 

تو ةلة خلتصوير في نظر نشاايا خلتيثارذ خلتي يهلؼ توتارها نغمار متباينة في خلضوب 
 .وخلظؿ وخلموف

نرؼ خلتصوير خلضوئي لممرذ خوولر فػي خلتػرف خلرخبػم ابػؿ خلمػيالا وتحايػاخ فػي 
بػػر  نيػػا ترذػػطو   واػػا نػػرؼ باذػػـ خلغػػرؼ خلمظممػػة   واػػا خبتػػاتر خلمرحمػػة خووؿ خلك

لتػػاريخ خلتصػػوير مػػم خذػػتهماؿ خلغػػرؼ خلمظممػػة مػػف ابػػؿ خلفنػػانيف خطيطػػالييف فػػي خلتػػرف 
جمكانيػار خلغػرؼ  1490فػي نػاـ  خلذػااث نشػر   فتػا الحػظ     و ليونػارا اخفنشػي  

خلمظممػػة تثنػػاب مرخابتػػػه خلمشػػاها خلمضػػيئة لجشػػػياب خلخارجيػػة خلتػػي ترذػػػـ اخخػػؿ خلغػػػرؼ 
ة خلشمث خلتي تمر نبر ثتد في جاخر خلغرفػة و تنظػر خلمظممة وخلتي تتكوف بفهؿ تشه

   . 11ص – 1: 
  بػػػؿ جنػػػه نتيجػػػة لمجمونػػػة مػػػف  وخلتصػػػوير خلضػػػوئي لػػػيث وليػػػا حػػػاز وخحػػػا

خلخطػػوخر خلصػػغيرذ خلتػػي شػػجم نمييػػا خلفضػػوؿ وخلحاجػػة وخلرببػػة ننػػا خطنذػػاف لتثبيػػر 
تشػػكاال  فتػػا الحػػظ خلبشػػر جف لججذػػاـ . خلحػػاز وتوايػػؼ نجمػػة خلػػلمف ننػػا حػػاز مػػا

متموبة بريبة نناما تمر نبر ثتد مف مكاف مظمـ   فتا ،كر خلمثرخوف تف خبف خلييثـ 
كػػاف مذػػجوناح ولحػػظ جف باذػػتطانته رثيػػة مػػا يجػػرت مػػف تحػػاخز خػػارس خلذػػجف بوضػػم 

 .نظمة تو ذطح خبيض خمؼ ثتد في باد خلذجف 
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صػور ويمكف تهريؼ خلتصوير خلضوئي خلفوتوبرخفي بأنه نممية وحركػة وخمػؽ خل
خلثابتػػػة تو خلمتحركػػػة مػػػف خػػػالؿ تذػػػجيؿ خطشػػػهاع نمػػػر وذػػػط حذػػػاث   مثػػػؿ خوفػػػالـ 
خلفوتوبرخفيػػػة وتجيػػػلذ خالذتشػػػهار خطلكترونػػػي   وتنبهػػػز تنمػػػاط خلضػػػوب تو تػػػنهكث مػػػف 
خوجذػػػػاـ فتنشػػػػط مػػػػااذ كيمياويػػػػة حذاذػػػػة تو مػػػػف خػػػػالؿ خذتشػػػػهار جلكترونػػػػي لمحظػػػػة 

ر كمػػا يتػػـو بتخػػليف خلمهمومػػار خلتهػػرض مػػف خػػالؿ ناذػػة خلتصػػوير فػػي ةلػػة خلتصػػوي
  . وفػػػي خلتػػرف خلذػػػااث نشػػػر  73ص  – 1خلناتجػػة كيميائيػػػاح تو خلكترونيػػاح و تنظػػػر : 

الحظ و روبرر بويؿ   جف لوف كموريا خلفضػة يتغيػر ننػاما تتهػرض تمػؾ خلمػااذ لميػوخب 
   واا خنتبر ،لػؾ بمثابػة جنػالف والاذ خلتصػوير خلضػوئي   وثػـ تػال  و تنجمػو ذالذػا  

نناما الحظ تف بهض خلذوخئؿ تتغير تلوخنيا ننػاما تتهػرض لجشػهة خلشػمث   وتالهػـ 
خلػػ،ت كػػوف صػػورذ ولكنيػػا خختفػػر بهػػا فتػػرذ  ) تومػػاث ويػػا (فػػي خالهتمػػاـ بيػػ،خ خلشػػأف 

فػػي  واػػا خذػػتطاع خلفرنذػػي و بينيػػؾ   وجيػػلذ لهػػاـ تػػوفر تت وذػػيمة نمميػػة لتثبيتيػػا  
 خـ مهاجيف تجؼ تثنػاب تهرضػيا لمضػوب  خلحصوؿ نمر صورذ ثابتة مف خالؿ خذتخا

تنظػر :  ( ولكف وخجيته مشكمة خلوار لتجفيؼ خلصػورذ وخلػ،ت يصػؿ جلػر ثمػاف ذػانار
  . ه،  خلباخيار خلمتوخضهة ذانار نمر بلوغ شمث خلصورذ خلضوئية  14ص  – 4

وخف جميػم  مهتمػاذ نمػر تػاريخ طويػؿ وحافػؿ بالمنػاورخر خلهمميػة وخلفمذػفية وخلتجاريػة  
وهػي جػلب متتطػم مػف   :خلصػورذ–ت  : حػاخز ،لػؾ خلتػاريخ تػاور حػوؿ ثػالز مفػراخرت

وتهني   :خلتهريض       -د   .خلوخام بشروط بصرية وفرخبية مذتتاذ مف نالـ خلرذـ
 –تذميط خلضوب خلمثار نمر كمية مهمومة مف موخا نرفػر بحذاذػيتيا   لمضػوب . س 

خلتي يرذميا خلضوب نمر خلموخا خلفوتوبرخفيػة خلتثبير : ويهني خلتمكف مف جبتاب خلصورذ 
وهػػي   :وطػػوؿ فتػػرذ ممكنػػة . وتهػػا ةلػػة خلتصػػوير خلػػركف خوذػػاث فػػي نمميػػة خلتصػػوير

خلتػػػي تذػػػجؿ صػػػور ذػػػوخب ثابتػػػة تو متحركػػػة وتهنػػػي بالمغػػػة خلهربيػػػة خلتمػػػرذ وخلتػػػي تهنػػػي 
ة فػي طريتػة وال يوجا فارؽ جػوهرت بػيف ةلػة خلتصػوير خلهاايػة وخلراميػ  .خلغرفة خلمظممة
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ففػػي خدلػػة خلهاايػػة تطبػػم خلصػػور مػػف خػػالؿ ومضػػة  خالذػػتتباؿ وخالحتفػػاظ بالصػػورذ  
ضػوئية مػػارذ بالهاذػػة نمػػر شػريط مطمػػي بمػػوخا كيماويػػة تهميػا نتػػرخر خلفضػػة خلحذاذػػة 
لمضوب يتـ تظييرها بموخا كيماوية خاصة ثـ طبهيا نمر ورؽ خلتصوير خلحذاث   تما 

فتذػػػتتبؿ خلصػػػورذ مػػػف خػػػالؿ  همػػػؿ بالطااػػػة خلكيربائيػػػة  ةلػػػة خلتصػػػوير خلرامػػػي خلتػػػي ت
 مكشػػاؼ ضػػوئي يذػػتتبؿ ماليػػف خلفوتونػػار خلضػػوئية وخلتػػي يػػتـ مهالجتيػػا خلكترونيػػا  

تمييػػاخح لخلنيػػا فػػي ،خكػػرذ ةلػػة خلتصػػوير   واػػا ذػػانا وجػػوا خلمهػػال  خطلكترونػػي اخخميػػا 
ة   ودلػػػة خلتصػػػوير نمػػػر تمكانيػػػة خلتيػػػاـ بػػػالكثير مػػػف خلهمميػػػار نمػػػر خلصػػػورذ خلممتتطػػػ

   . 33ص  – 6خلرامية ملخيا كثيرذ مثؿ خلذرنة وامة خلتكمفة و تنظر : 
خلتصوير خلضوئي شػيا تطػورخر كبيػرذ يمكػف تف نميػل بينيػا جلػر تف وصػؿ جلػر 
مرحمػػة خلتصػػوير خلصػػحفي وخلػػ،ت يهتبػػر امػػة خلتصػػوير خلضػػوئي وتحػػا باياتػػه   ج، بػػات 

ـ فيػه خلفنػاف تال بالشػكؿ وخلتكػويف خلػ،ت تتمثػؿ فيػه بالمرحمة خلجماليػة كفػف جميػؿ ال ييػت
ا وتنتتػؿ جلػر خلمرحمػة خلتذػجيمية حيػز ظيػر  اوخنا خلتكػويف خلفنػي فػي خلموحػة خلتشػكيمية

ووؿ مرذ فريؽ مف خلمصوريف خلم،يف وجيوخ ننػايتيـ جلػر خلموضػونار خلتذػجيمية تكثػر 
ذ فػف خلتصػوير خلصػحفي مػف خلموضػونار خلجماليػة وكانػر هػ،  خلمارذػة خلتذػجيمية نػوخ

  حتػر تنتتػؿ خلتصػوير خلضػوئي جلػر خلمرحمػة خطنالميػة كفػف تطبيتػي وظيفػي  خلحتيتي
نناها باتر مرحمة جايػاذ  (1930-1925)ييتـ بالتيـ خطخبارية وخلصحفية في خلفترذ 

تحوؿ فييا خالهتماـ مف خلنوخحي خلجماليػة وخلتذػجيمية خلخالصػة جلػر خلنػوخحي خطنالميػة 
حر مشػػػكالر خلتكػػػويف وخطضػػػابذ وخلنذػػػد وبيرهػػػا تػػػأتي بالمرحمػػػة خلثانيػػػة مػػػف   وتصػػػب

  ومضػػر خلتطػػور بالتهػػاوف بػػيف خوذػػث خلثالثػػة  خالهتمػػاـ بهػػا خلتػػيـ خطخباريػػة لمصػػورذ
  :خلتػػي توصػػؿ ليػػا خلهممػػاب نتيجػػة لمارخذػػار خلخاصػػة بتطػػوير هػػ،خ خلفػػف خلجميػػؿ وهػػي

ب ال تبخػػؿ ا فضػػالح نػػف خبتكػػارخر ضػػوب ال يخبػػو و ناذػػار تكشػػؼ خوبػػوخر و كيميػػا
جايػػػػاذ دالر خلتصػػػػوير ،خر خلكفػػػػابذ خلهاليػػػػة وخلذػػػػرنة خلكبيػػػػرذ وخلهاذػػػػار ،خر خلااػػػػة 
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  حيز يذتطيم بهضيا خلتتػاط مئػار خلصػور فػي خلاايتػة خلوخحػاذ  خلهالية وخوكثر تنوناح 
كثيػرخح لػ،لؾ تصػبح خلهمػؿ خلصػحفي خلحػايز فنػاح بصػرياح يهتمػا  بػؿ فػي خلثانيػة خلوخحػاذ  

   . 73ص  – 9نمر خلصورذ خلفوتوبرخفية و تنظر : 
 ::  مجانياث انخكىيٍ يف انصىرة  2و

خلهمؿ خلفني رذالة مرئية جلر خلمتمتي   تحمؿ خلكثيػر مػف خلػاالالر خلمهبػرذ نػف 
  لي،خ خلهمؿ خلفني بنية لمانية ومكانية   ولكؿ فػف مااتػه خلخػاـ  مضموف وفكرذ ومهنر

لفناف لمتهبير نػف تفكػار  فيغيػر هػ،  خلخامػة جلػر تكػويف فنػي ينتمػي جلػر خلتي يهتمػػػاها خ
تذػػػمود وختجػػػا  خػػػاص . وهنػػػاؾ مجمونػػػة مػػػف خلهناصػػػر خلميمػػػة خلتػػػي تشػػػكؿ خلتكػػػويف 
خلجمالي لمصورذ خلفوتوبرخفية بمختمؼ تشكاليا وموخضيهيا وبأت ةلة تـ خلتتاطيا ا وه،  

 :خلتوخنا هي 
خلفنػي واػا تكػوف بيػر وخضػحة فػي خلصػورذ تو  وهػو تاػاـ وذػيمة لمتهبيػر :الخط 

خلخػػط خلمكػػوف خوذاذػػي لكػػؿ شػػكؿ يرذػػـ فػػي خلتكػػويف  "خلطبيهػػة كمػػا فػػي خلرذػػـ كػػوف 
  فػػالخطوط هػػي خلييكػػؿ خلبػػاني لمصػػورذ وخلتػػي تفصػػؿ خلكتػػؿ  12ص  – 8خلشػػكمي ) و 

يمابخر مختمفة نتيجة شكمه تو نالااتػه )  "نف بهضيا وخولوخف فيو  و يهطي مهاني وخ 
  وخلخطوط في خلصورذ هػي خلتػي تتػوا خلهػيف جلػر مركػل خالنتبػا    وهػي  12ص  – 7

نمر تنوخع منيا خوفتية وخلهمواية وخلمتوخلية وخلمذػتتيمة تو خلمائمػة تو خلحػااذ وخلمتكذػرذ 
وكػػؿ منيػػا يهبػػر نػػف االلػػة خاصػػة نػػف خلصػػورذ ومضػػمونيا جضػػافة جلػػر خلجمػػاؿ خلػػ،ت 

 .يضاؼ ليا 
ذ خلتي تشمؿ ناا مف خولػوخف تكػوف فييػا ايمػة جماليػة ناليػة جف خلصور  :المون 

ولكػػف نػػاـ توخلنيػػا وتخػػ،ها مذػػاحار كبيػػرذ بيػػر مهبػػرذ تكػػوف تاخذ بأبهػػاا خلمتمتػػي نػػف 
 138 – 133ص  – 3تنظػر : (متابهة مشاهاته خلصورذ وناـ ضماف خذتمتانه بيػا 

نػا نتيجػة لمخبػرخر خلمكتذػبة   . وخلموف يممؾ تهبيرخ رمليا وجماليػا مػرتبط بهتولنػا ومخيمت
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وخلموروثة في حياتنا خليومية   وهو يتممؾ االالر اا خرتبطر بأحاخز وظروؼ خاصة 
وخولوخف منيا خلحػارذ وخلبػاراذ  بالمتمتي مما يجهؿ خلبهض يميموف جلر لوف اوف خوخر .

 .وخلحيااية وكٌؿ يهبر نف حالة خاصة مرتبطٌة بالمتمتي وتأخ، تفذير خاص بيا 
وهػػي خلمظيػػر خلخػػارجي لججذػػاـ خلطبيهيػػة وخلصػػنانية ا وتهنػػي بيػػا  :خامػػ  ال

خلصفار خلوخضحة خلخارجية خلتي تتم تحر نيوننا خلتي يمكف رثيتيا تو لمذػيا باليػا . 
   . 334 – 337ص  – 8وهي مختمفة منيا خلممذاب تو خلخشنة و تنظر : 

مػػف مهنػػر فػػي تكثػػر  وهػػو خلمكػػاف خلخػػالي فػػي خلصػػورذ ولكنػػه ال يخمػػو :الفػػراغ 
،خ كػػاف بػػاوف مهنػػر فيكػػوف ذػػبد فػػي نػػاـ نجػػاش خلصػػورذ  وتف تطػػار   .خوحيػػاف   وخ 

خلصورذ هو خلػ،ت يحػاا خلفػرخغ مػم خلخطػوط فييػا بأنوخنيػا ومػف خػالؿ توليػم خلكتػؿ فػي 
   . 19ص  – 12خلفرخغ نحصؿ نمر خلهمؽ في خلصورذ بمذاناذ خولوخف و تنظر : 

  .خئماح لوجػوا ذػيااذ فػي خلتكػويف تو خلمهنػر لمصػورذخلمصور يذهر ا :السيادة 
 .ووجوا مركل وخحا وليث تكثر حتر ال يتشتر خلتركيل وخلرثية لمصورذ

ا وهػػو خلػػ،ت يخمػػؽ  وهػػي خلحالػػة خلتػػي تتهػػااؿ فييػػا خلتػػو  خلمضػػااذ :التػػوازن 
خطحذاث بالرخحة خلنتية حػيف خلنظػر لمصػورذ مػف خػالؿ تػوخلف خليمػيف باليذػار وخوذػفؿ 

   . 113 – 113ص  – 3و تنظر :  باونمر
خلتػػارس هػو خلحالػة خلتػي يػػرتبط فييػا طرفػاف متباينػاف بػػارجار  :التػدرج والتاػاين 

وخلتبػايف هػو خلجمػم بػيف طرفػي نتػيض ا وهػو  متوذػطة مثػؿ لػونيف خوبػيض وخوذػوا .
ظػر : خالنتتاؿ خلمفاجئ وخلذػريم مػف حالػة جلػر نكذػيا مثػؿ مػف خلرتابػة جلػر خطثػارذ و تن

   . 121 – 99ص  – 3
جف خطحذاث خلبشػرت هػو خلػ،ت يهتمػا لمحكػـ نمػر مػا  ابػوؿ خلنذػد  :النسب 

جمالياح اخخؿ خلصػورذ   فتػا اخمػر خلنذػد بػيف كػؿ نناصػر تكػويف خلصػورذ مثػؿ خلكتمػة 
 .وخلفرخغ وخلموف وخلخط وبيرها
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هػػػو مضػػػاا لمتماثػػػؿ بػػػؿ هػػػو خوكثػػػر مشػػػاهاذ مػػػف تصػػػناؼ خلهناصػػػر  :التنػػػوع 
مرئيػػػة وخخػػػتالؼ صػػػفاتيا   ويجػػػد تف يكػػػوف بتػػػار يكفػػػؿ لنػػػا تف نػػػتخمص مػػػف خلممػػػؿ خل

اوف تف يػػثثر ،لػػؾ فػػي وحػػاذ خلشػػكؿ خلناشػػئ نػػف تكػػرخر تو تماثػػؿ خلوحػػاخر خلبصػػرية و 
   . 182و  178 – 173ص  – 3تنظر : و

 كيف َهخقظ صىرة َاخحت ؟ : 

وهو هافه مف  اخئماح يذهر خلمصور خلمحترؼ وخلياوت جلر خلتتاط صورذ ناجحة
خػػالؿ حممػػهب دلػػة خلتصػػوير بمختمػػؼ تنوخنيػػا وخخػػتالؼ تتنياتيػػا خلتػػي يمكػػف تف تذػػانا 
نمػػر خلتتػػاط خلصػػورذ خلناجحػػة . ولكػػف مػػم ،لػػؾ هنػػاؾ بهػػض خلتوخنػػا خلتػػي تتفػػؽ نمييػػا 
خلكثيػػػر مػػػف خلميتمػػػيف بالتصػػػوير وتوليػػػا هػػػي تفضػػػيؿ خلمتطػػػار خلتريبػػػة لمحصػػػوؿ نمػػػر 

تيػار لوخيػا خلتصػوير خلمهبػرذ نػف مضػموف خلصػورذ وخمػؽ خلوضوش في خلصػورذ ا مػم خخ
خنذػػجاـ فػػي ميػػاخنيا ا وبالتأكيػػا نمػػر خلتػػوخلف بػػيف خليمػػيف وخليذػػار وخونمػػر وخوذػػفؿ   
وخالبتهاا نف خلمذافار خلكبيرذ في خلصورذ مثؿ خلذػماب تو خلمػاب ا وكػ،لؾ خالبتهػاا نػف 

لػػة خلتصػػوير بشػػكؿ تفتػػي خلمتنااضػػار اخخػػؿ تطػػار خلصػػورذ   مػػم مرخنػػار تف تكػػوف ة
وخالبتهػاا نػف اطػم خلصػورذ جلػر جػلئييف تو تكثػر بوخذػطة بهػض  حذػد ميػلخف خلمػاب ا

تجلخب خلشكؿ لمصورذ ا مم خالهتماـ بمصاار خلضوب وخلظؿ في خلصورذ ا وخلتأكيا نمػر 
 78ص  – 5مركل خلصورذ وخوهـ خختيار خلمحظة خلمناذبة اللتتاط خلصػورذ و تنظػر : 

– 79 .   
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 نفصم انثانثا
 إخزاءاث انبحث

فػي   2009 صورذ اػا فػالر نػاـ   (50)يتكوف مجتمم خلبحز مف  مجتمع الاحث : 
 .مذابتة خلصور خلمتميلذ 

صػورذ مػف مجتمػم خلبحػز وبصػورذ اصػاية لتػوفر   ( 12 )تػـ خختيػار :عينػ  الاحػث 
 :خلشروط خلوخجبة لارخذتيا وتحميميا وهي 

 .همتيـ خلفيضانار خلذكاف بها ماخ  : (1)شكؿ راـ  •
 .خحتفاالر خل،كر  خلهشريف لذتوط جاخر برليف   : (2)شكؿ راـ  •
 .خمرتذ في بنغالاش تبيم خلورا   : (3)شكؿ راـ  •
 .ذائؽ خلرخليار لحظة خصطاخمه  : (4)شكؿ راـ  •
 .خنفجار بركاف تحر خلماب : (5) شكؿ راـ  •
 .باكذتاني في خنتظار خلمنح خلغ،خئية   : (6)شكؿ راـ  •
 .ذتوط طائرذ تمريكية بأماف في نير هناذوف : (7) ؿ راـ شك •
 .خحتفاالر تأذيث خلجيش خلصيني  : (8)شكؿ راـ  •
 .رجؿ يمشي في ذاني   : (9)شكؿ راـ  •
 .فراة خذتهرخضية مف خلمكذيؾ   : (10)شكؿ راـ  •
 .شجرذ نيا خلميالا في مكذيكو ذيتي : (11) شكؿ راـ  •
 .ي تذبانيا مصارنة خلثيرخف ف  : (12)شكؿ راـ  •

 .خلوصؼ وخلتحميؿ  :طريق  الاحث 
  .خلكتد وخوارخص خلمامجة  :أدوات الاحث 
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 :حتهيم انعيُاث 
 ( 1 )ضكم   :انسكاٌ بعد يداهًخهى انفيضاَاث : 

هػػ،  خلمتطػػة لػػـ تتكػػرر تبػػاخح لفهػػؿ خلفيضػػاف خلنػػاار خلواػػوع ومػػا خمفػػه مػػف كػػوخرز 
لف كبيػر بػيف كتميػا نمػر خليمػيف وخليذػار وراوا تفهاؿ ننا خلناث . نجا في خلصورذ تػوخ

واوؼ خلناث نمر تذالؾ خلكيرباب حالة ناارذب تف تشاها لخطورذ خلهالاػة بػيف خالثنػيف   
. جف لخويػػة خلتتػػاط خلصػػورذ اػػا تظيػػرر مجمونػػة خونمػػاذ خلكيربائيػػة خلمنتشػػرذ نمػػر كػػؿ 

ة نمػػر اػػوذ شػكؿ خلصػػورذ وهػػو خلخطػػوط خلهموايػػة ممػػا لخا فػػي اػػوذ خلصػػورذ وتنطػػر االلػػ
تمػا جماليػار خلتكػويف فػي   .خلناث وهـ يحاربوف مػف تجػؿ خلحيػاذ تمػاـ خطػر خلفيضػاف 

خلصػػػورذ فنػػػر  خلخامػػػة خلجميمػػػة خلتػػػي تركيػػػا خلمػػػاب واػػػا تذػػػتغؿ مذػػػاحة البػػػأث بيػػػا فػػػي 
خلتكويف وهي خامة تشبه خللجاس خلمماع   االلة خلجماؿ خل،ت فيػه هػػػػػو خلخطػر خلتاتػؿ   
ننصر جمالي تخر هو خلموف خلبارا خلذائا نمر كؿ خلصورذ وهػو ال يهبػر نػف خلخطػر 

 .تهبر ننه خلصورذ  خل،ت

 ( 2 )ضكم  :احخفاالث انذكزي انعطزيٍ نسقىط خدار بزنني :  

حتػاح خختػػار خلمصػور لحظػػة مناذػبة اللتتػػاط هػػ،  خلصػورذ مػػم لخويػة محكمػػة جػػاخح 
وكاف   .حاوؿ مف خالؿ تظيار خلتوخلف وهو تحا نناصر خلجماؿ في خلصورذ خلصحفية

وخليذػػػار حيػػػز يتوذػػػط خلصػػػورذ خلنصػػػد خلتػػػوخلف  نمػػػر ارجػػػةح مػػػف خلكمػػػاؿ بػػػيف خليمػػػيف 
خلتػػ،كارت خلػػ،ت هػػو بوخبػػة بػػرليف بمونيػػا خلوخضػػح خلمميػػل تحػػيط بالبوخبػػة مػػف كػػؿ جوخنبيػػا 

وخلبنػػايتيف نمػػر جػػانبي  كتػػؿ متذػػاوية وحتػػر فػػي مصػػاار خلضػػوب وشاشػػار خلهػػرض  
ا خلبوخبة جضافة جلر كتمة خلضوب خلتي تذاوت ضوب خلبوخبة بمونيا خلحار وخلنات  نف تحا
 .مكاف خالحتفاؿ مم خلخطوط خلهمواية لمباد خل،ت ياؿ نمر خالرتكال وخلثبػار لمصػورذ 

ذػػانا خختيػػار خلمتطػػة خلمناذػػبة خنتشػػار خلضػػوب لمتفجيػػرخر خلناريػػة مػػج خلفػػرخغ فػػي تنمػػر 
خلصورذ مما جهمه مشارؾ فهاؿ في جمالتيا ولـ يكف خلفرخغ ذمبي في خلصػورذ بػؿ نمػر 
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جضافةح جلر تحاثنا نف خلضػوب  .فيه لخا مف جمالية خلصورذ  خلهكث خنتشار كتؿ خلشرخر
 .خلرثيا بتار ما تنظر ليا بإنجاد وخلموف ففييا تلوخف متجانذة لـ تترؾ خمؿ في

 ( 3 )ضكم   :ايزأة يف بُغالدش حبيع انىرد : 

مما يثكا تميل خلمحظة في خلتتاط خلصػورذ هػو حركػة خلطيػور وخلوضػم خلػ،ت هػـ 
ر شػػكؿ خلصػػورذ وتبػػاؿ حركػػاتيـ بػػيف خلنػػالؿ نمػػر خورض وخلطػػائر وتػػوليهيـ نمػػا فيػػه 

خل،ت يحاوؿ خلنلوؿ مم مجمونته   وهي في ه،خ خلتوليم اػا ممئػر خلجانػد خويمػف مػف 
خلصورذ ويهػااؿ هػ،خ خلوضػم هػو جمػوث خلبائهػة مػم بضػانتيا   خلتػي تميػل وجييػا بػرا 

ومػا يكمػؿ شػػكؿ . خلمهػاني فهػؿ خػاص لػـ يتكػرر تبػاخح وخلتػارح لػه يجػا فيػه خلكثيػر مػف 
خلوجه وضم خلجموث لمبائهة وخلتشكيؿ خل،ت ظير مف ه،خ خلجمػوث وخلػ،ت يممػؾ خلكثيػر 
مف خلاالالر خلتي تاؿ نمر خلبثث وخلفتر وخالنتظار لمشيب خلمجيوؿ وهي تفكػر بمتمػة 

هػػ،  خلمحظػػة اللتتػػاط خلصػػورذ خمفػػر تكػػويف جميػػؿ فيػػه مػػف خلهناصػػر خلجماليػػة  .خلهػػيش 
كا جمالية خلصورذ منيػا خلمذػاحة خلكبيػرذ فػي خلتكػويف وهػي خورض خلتػي تجمػث خلتي تث 

نمييػا خلبائهػة مػم ذػمهتيا تضػافةح جلػر مكػاف خلطيػور خليابطػة نميػه وفيػه االالر خلتػػ،خرذ 
ننصػر تخػر  . خلتي تنتمي لمبثث خل،ت تهيشه خلبائهػة   ولونيػا خلمهبػر نػف ،لػؾ تمامػاح 

ار لمبائهة توخلنيا كتمة خلطيور خلمتحركة نمر خليميف هو خلكتمة خلوخضحة في تنمر خليذ
وهػػ،  خلكتمػػة لمبائهػػة جا،بػػةب لمنظػػر ومذػػيطرذ نمػػر كػػؿ خلصػػورذ لمػػا تممكػػه مػػف خطػػوط 
ممتوية مهبػرذ نػف خالنكذػار لمبائهػة لمفتػر وخلحاجػة  ا مػم خولػوخف خلمتضػااذ بػيف خلحػارذ 

 .وخلباراذ وخلحيااية

 ( 4م : )سائق انزانياث حلظت اصغدايه : ضك 

لحظة ال تتكرر تباخح باصطاخـ خلذيارذ بتطيم مف خلخيوؿ فنالحظ طيرخف تحاخها 
خلصػػورذ  طيةب توذػػطروشػػكمر كتمػػة وذػػ  بػػاليوخب تتبهػػه خيػػوؿ تخػػر  اريبػػة مػػف خلذػػيارذ 

مػا خمفتػه خلذػيارذ مػف كتمػة بيضػاب هػي خلتػرخد خلمتطػاير مػف ا فضالح نف وهي مركلها 
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خلموف في خلصورذ لػوف حياات وهو مف . لطريؽ خلترخبي جرخب خلذرنة وهي تذير نمر خ
   واؼ خل،ت مػر بػه خلذػائؽ مػم ذػيارتهما تثار  خلم رخولوخف خلبارذ وال يثير خلمشاها بتا

 .خلفرخغ تذفؿ خلصورذ وهو يهبر نف خلطريؽ خل،ت تذمكه خلذيارذ  فضالح نف

 ( 5 )ضكم   :اَفدار بزكاٌ حتج املاء : 

ط خلصػػورذ ليػػ،خ خالنفجػػار تحػػر خلمػػاب ومػػا خمفػػه مػػف تكػػويف لحظػػة مناذػػبة اللتتػػا
فالكتمػػة خلكبيػػرذ خلتػػي تتذػػهر نمػػر كػػؿ خلشػػكؿ   جميػػؿ فيػػه موخصػػفار خلصػػورذ خلناجحػػة 

لمصورذ وما تشظر مف تشػكاؿ بريبػة فػي تكويناتيػا وبيػاف خامتيػا خلخشػنة خلمهبػرذ نػف 
نناصػػر كثيػػرذ مػػف لتػػا خختفػػر يتركػػه مػػف ترويػػم فػػي نفػػوث مشػػاهايه .  خالنفجػػار ومػػا

وخلصػػورذ تممػػؾ لػػوف محايػػا اريػػد  ذػػبد ذػػيااذ خلكتمػػة نمػػر شػػكؿ خلصػػورذ .خلصػػورذ ب
لجبيض وهو يتتاطم مم مضموف خلصورذ وهو خالنفجار وما خمفه مف رند في نفوث 

 .مشاهايه 
 ( 6 )ضكم   :باكسخاَي يف اَخظار املُح انغذائيت : 

خ خلمذػػػف لمحصػػػوؿ نمػػػر لحظػػػة مػػػف بػػػيف خلذػػػانار خلطويمػػػة خلتػػػي يتضػػػييا هػػػ،
فالوجه خل،ت شتتته خلتجانيا كاورض خلبور خلتي لـ تر  خلمػاب مػف واػر  خلمذاناخر  

وهو اخؿ نمػر خلفتػر وخلهػول وخلجػوع ا خلهيػوف خلثابتػة فيػي تنظػر جلػر ناذػة ةلػة  بهيا ا
خلتصػػوير لتتػػوؿ خلكثيػػر وهػػي تشػػتكي هػػـ خلػػانيا ومػػا هػػو فيػػه مػػف مواػػؼ ال يحذػػا نميػػه 

انار خلمحية خلبيضاب نمر واار خلشخص ولكػف خلفتػر ظػاهٌر ا بػؿ كػاف خلمػوف ذ تباخح .
خوبيض خلمحايا ،و ايمة جمالية بإحاطة خلوجه خلمهبر ليليػا مػف اػوذ خلتهبيػر نػف وخاػم 

مػف خلصػورذ جلػر خلكتػؿ  نالحػظ هػرود نػيف خلمتمتػي . خلحػاؿ خلػ،ت يهيشػه هػ،خ خلهجػول
وضػػوش لمصػػورذ ممػػا جهػػؿ خلتركيػػل نمػػر خلخمفيػػة وهػػي صػػور تاميػػة لوجػػوا خمػػؿ فػػي خل

 .خلكتؿ خلوذط وهو خلرجؿ   خلفتير 
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  ٌ( 7 )ضكم   :سقىط عائزة أيزيكيت بأياٌ يف َهز هُدسى : 

لتا تختػار خلمصػور لحظػة لػـ تتكػرر تبػاخح وهػي ذػتوط طػائرذ ركػاد بالمػاب وهػي 
هي خلكتمة ذميمة وباوف ضحايا   ونناما نمتي نظرٌذ نمر ه،  خلصورذ نر  تف خلطائرذ 

خلتي تتوذط خلفرخغ مػف كػؿ خلجوخنػد   وال تخمػو خلصػورذ مػف خلخطػأ فػي تكوينيػا لوجػوا 
ه،خ خلفرخغ خلمحيط بكؿ خلجوخند . خلصورذ فييػا خػط متحتػؽ مػف خلكتمػة وهػو خػط تفتػي 

تمػػا خلمػػوف فيػػو مػػف خولػػوخف خلبػػاراذ وخلمشػػتتة مػػف خلمػػوف   .يػػاؿ نمػػر خلثبػػار وخلتػػوخلف
خلمتمهف في خلنظر لمفرخغ وهو ذطح خلماب فيػي   .خولوخف خلحيااية خولرؽ وخلتريد جلر

خامػة هاائػػة تشػوبيا بهػػض خلتكذػر خليػػااح خلػ،ت يػػاؿ نمػر خليػػاوب لمجػو خلهػػاـ لمصػػورذ 
 .مم خنتياب تلمة ذتوط خلطائرذ وهي ذالمة

 ( 8 )ضكم   :احخفاالث حأسيس اجليص يف انصني : 

ة جماليػة مػف خػالؿ نناصػر جمػػاؿ تار خلمحظػة اللتتػاط خلصػورذ جلػر خمػؽ حالػ
خلصػػػورذ وهػػػي خلتكػػػرخر خلجميػػػؿ بنذػػػؽ وخحػػػا ال خخػػػتالؼ فيػػػه مػػػف خػػػالؿ حركػػػة خلجنػػػوا 
وحركػػة خويػػاات وخورجػػؿ وكأنيػػا تنتمػػي جلػػر شػػخص وخحػػا ا تكػػرخر فػػي خلوجػػو  خلمتهػػااذ 

جف بمبػػة خلمػػوف خلوخحػػا وهػػو خوبػػيض نمػػر  وكأنيػػا وجػػه وخحػػا  نػػاطؽ بػػنفث خلتهبيػػر .
اها خلياوب خل،ت يتتاطم مم خلحركػة خلهنيفػة لمجنػوا فػي مذػيرتيـ ا وخلوجػو  خلصورذ تنط

خلتي تهبر نف خطوط تفتيػة لخا مػف تركيػل خلصػورذ وثباتيػا كػ،لؾ خلتبهػار خلتػي جػابر 
في  مذتو  وخحا وكأف خوشخاص كميـ بتياث وخحا مما يافم خلمتمتي جلر خلتركيل في 

 .خلمشاهاذ الكتشاؼ خلجميؿ في خلصورذ 
  ( 9 )ضكم  : رخم ميطي يف سدَي : 

لتػػػػػا تختػػػػػار خلمصػػػػػور تكػػػػػويف جميػػػػػؿ لمصػػػػػورذ باختيػػػػػار لحظػػػػػة مناذػػػػػبة بجمػػػػػم 
خلشجرتيف خلمتيف ممئتا كؿ فرخغ خلصورذ بمونيا خلغامؽ ا خل،ت ظير وخضحاح بذبد خلموف 
خلحار خل،ت هو خمفية لمصورذ . نمر صغر كتمة خلشخص خل،ت يتحرؾ في خلوذط فتا 
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بمونػػػه خلغػػػامؽ   واػػػا خضػػػافر خلخطػػػوط لمشػػػجرذ وخػػػط خورض نػػػوع مػػػف  جػػػ،د خالنتبػػػا 
خالنذيابية في رثيتيا كونيا خطوط منحنية لخار في جماؿ خلصورذ . خلمػوف خلوخحػا فػي 
خلصػورذ اػػا خمػؽ ذػػيااذ لػه ا وهػػو مػػف خولػوخف خلحػػارذ خلناريػة مػػم تارجاتػه خلمونيػػة ا وهػػو 

 .تمتي لهننصر فهاؿ في جمالية خلصورذ ولفر تنتبا  خلم
 ( 10 )ضكم  : فزقت اسخعزاضيت يف املكسيك :  

تثناب حركة خلرخاصيف وهي كثيرذ ومتنونػة لكػف خلمصػور اػا تختػار هػ،خ خلتكػويف 
 خلجميؿ خل،ت تحتػؽ مػف خػالؿ حركػة خلرخاصػيف مػم خلمشػانؿ فكػاف خلتكػويف لمصػورذ ا

ش خلػ،ت فضالح نػف ضػوب خلمشػانؿ ،خر خلمػوف خلحػار خلمتناذػد مػم ضػوب خشػبة خلمذػر 
وتتكامػػؿ خلصػػورذ مػػم تليػػاب خلرخاصػػيف خلتػػي تنتمػػي جلػػر نفػػث  اػػاـ نميػػه خالذػػتهرخض ا

جف حركػة خلمشػانؿ بيػ،خ خلشػػكؿ اػا شػكمر تكػويف هناذػي اخخػؿ شػػكؿ  . خلمػوف خلحػار
خلصورذ مذتغمةح خلفرخغ خلمهتـ وتصبحر كتمة وذػطية مػم خلرخاصػيف فخمػؽ تػوخلف جميػؿ 

وخطيتػاع خلوخضػح لحركػة خويػاات  جػلخب خلصػورذ اشػجم خلهػيف نمػر متابهػة خلمشػاهاذ و
خلاخاف خلمتصانا مف خلمشانؿ شػكؿ مػم خلخمفيػة   .خل،ت يخمو مف تت خمؿ في خلرثية

 .خامة هالمية خلشكؿ ،خر تلوخف مشتتة مف خولوخف خلحارذ

 ( 11 )ضكم   :ضدزة عيد امليالد يف يكسيكىسخي :  

لناريػػػة خلتػػػي شػػػكؿ خنفجارهػػػا نالاػػػة تػػػـ خلتتػػػاط خلصػػػورذ تثنػػػاب جطػػػالؽ خولهػػػاد خ
وهػي تتوذػط خلصػورذ وتصػبحر هػي خلمركػل ونذػتطيم  ضوئية مم شجرذ نيا خلمػيالا  

تف نتػػػوؿ تف خمتػػػاخا خلشػػػجرذ فػػػي خلفػػػرخغ خلخمفػػػي لمصػػػورذ هػػػو خالنفجػػػارخر خلكثيػػػرذ خلتػػػي 
شكمر مم خلشجرذ كتمة كبيرذ مف خلضوب بموف حار بارل مم محيطػه خلػ،ت تغمػؼ بمػوف 

جف خبتهػػاا  خلهمارتػػاف نػػف خليمػػيف وخليذػػار خمتتػػا تػػوخلف جيػػا فػػي خلصػػورذ .  .بػػامؽ 
خلتصوير لـ يكف خطأ في فشػؿ خلصػورذ بػؿ ننصػر نجػاش ليػا فػي  خلمصور نف مياخف

جظيػػار كػػؿ خلكتػػؿ خلتػػي تكػػوف شػػكميا ا فنػػر  ترضػػية خلصػػورذ تمتػػا نمػػر مذػػاحة كبيػػرذ 
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وخلخطػوط خلمتاليػة مػف خونمػر  ضانر مم حجـ خلشجرذ وما تبهيا مف خولهاد خلناريػة
 .جلر خوذفؿ 

 ( 12 )ضكم   :يصارعت انثرياٌ يف إسباَيا : 

صورذ لـ تتكرر تباخح بي،  خلوضهية خلتي نػر  بيػا خطنذػاف خلمصػارع وهػو تذػير 
فػالتوذ خلهميػاب خلتػي يمتمكيػا   .خليػائ  فػي وضػم ال يحذػا نميػه تبػاخح  خلحيػوخف و خلثػور  

 رنه خلشػجاع بكػؿ تتنيػار فنػه بالمصػارنة وتذػمحته خلتاتمػة  خلثور تتر تكميا مػم مصػا

فتمبػػه خلثػػور رتٌث نمػػر نتػػد وجهمػػه كتمػػة متوخصػػمة مػػم كتمتػػه ليشػػكؿ كتمػػة كبيػػرذ مهبػػرذ 
فج جذػػمه خطػػوط مائمػػة ومتكذػػرذ و مصػػارنة خلثيػػرخف   نػػف موضػػوع خلصػػورذ ا واػػا كػػوج

ة مػػػف خػػػالؿ وهػػػي اليػػػؿ نمػػػر هشاشػػػة موافػػػه تجػػػا  خصػػػمه خلػػػ،ت يهػػػاني نفػػػث خلمشػػػكم
: تمهر خونوخع خلثالثة لجلػوخف هػيخلخطوط خلمنحنية لحركته خلمترنحة . في خلصورذ خج

  وخلمػػوف خلحيػػاات وهػػو خوذػػوا لمثػػورخلحػػار وهػػو خوحمػػر خلمتمثػػؿ فػػي ذػػياس خلحمبػػة ا 

. ال يوجػػػا فػػػي خلصػػػورذ فػػػرخغ وخذػػػم يشػػػوش وف خوخضػػػر خلبػػػارا وهػػػو لت خلمصػػػارعوخلمػػػ
مشػػػارؾ مػػػم خلفهػػػؿ خلهػػػاـ وذػػػيطرذ خلكتمػػػة خلكبيػػػرذ فػػػي وذػػػط  شػػػكميا و جماليػػػا تنمػػػا هػػػو

 .ارع واطهة خلتماش خلتي يصارع بياخلمص خلصورذ مم خلكتؿ خوصغر وخلتابهة ليا وهي
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 :انُخائح ويُاقطخها 

توخلف خلكتؿ خلمنتشرذ نمر كؿ تكويف خلصورذ وتميل خلخامة خلناتجة مف خلماب  -1
 .  1ومذاناذ في نجاحيا  كما في شكؿخلتتاط خلصورذ  جهؿ مف خلمحظة خلتي تـ

خطيتاع خلنات  مف حركة خولهاد خلنارية وخختالؼ خولوخف وذيطرذ خلكتمة وذط  -2
 .  ( 2 )خلصورذ مم خلمحظة خلمناذبة ولتتطيا جهميا ناجحة  ا كما في شكؿ 

خلتوخلف وخلكتمة خلتي تشكؿ خلبائهة   ورا خلفهؿ ليا جهؿ مف خلمحظة خلتي تـ  -3
   .  3خلصورذ مذاناذ في نجاحيا ا كما في شكؿ و خلتتاط 

خلكتمة في وذط خلصورذ وما خمفيته حركة خلذيارذ جهؿ مف خلمحظة خلمناذبة  -4
 .  ( 4 )نامؿ مذانا في نجاش خلصورذ ا كما في شكؿ 

تشظي خنفجار خلبركاف خل،ت يشكؿ خلكتمة خلمذيطرذ نمر خلصورذ وخنتشارها نمر  -5
ا مم خختيار موفؽ لمحظة خلمناذبة ولتتطيا جهميا ناجحة كؿ خلتكويف ولونيا خلبار 

 .  ( 5 )ا كما في شكؿ 

راوا خلفهؿ لا  خلشخص وما نت  ننه مف كتمة في وذط  خلصورذ مم خختيار  -6
 .  ( 6 )خلمحظة خلمناذبة ولتتطيا اا ذانا نمر نجاش خلصورذ ا كما في شكؿ 

خلثبار ا فضالح نف لحظة ذيطرذ خلكتمة اخخؿ فرخغ وخذم مم خط تفتي اليؿ  -7
   .    7مناذبة اللتتاطيا جهميا ناجحة ا كما في شكؿ و 

خلتكرخر في خلصورذ مم خختيار خلمحظة خلمناذبة لمتصوير جهؿ منيا صورذ ناجحة  -8
   .  8ا كما في شكؿ و 

خلشكؿ خلمميل لمصورذ مف ذيطرذ خلموف خلحار مم خختيار موفؽ لمحظة خلتصوير  -9
   .  9و ما في شكؿ ك   جهميا ناجحة 

خختيار   فضالح نف خلتكويف خل،ت شكمه خلرخاصيف اخخؿ خلشكؿ مم خلموف خلحار  -11
 .  11وكما في شكؿ ا خلمحظة خلمناذبة لمتصوير جهؿ مف ه،  خلصورذ ناجحة 
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ما شكمه خنفجار خولهاد خلنارية مم شجرذ نيا خلميالا ومميب خلفرخغ وخولوخف  -11
   .  11و كما في شكؿ ا وير جهؿ خلصورذ ناجحة خللخهية ولحظة مناذبة لمتص

خلخطوط خلمختمفة خلتي خمتتيا خلكتمة لمرجؿ مم خلحيوخف وخختالؼ تلوخنيا مم  -12
   .  12لحظة مناذبة لمتصوير جهميا صورذ ناجحة ا كما في شكؿ و 

  :االسخُخاج

 .جف لمحظة خلمناذبة اور فهاؿ في نجاش خلصورذ خلمتميلذ  ج،ف :
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 :املصادر 

تذطورذ خلثبار طنااذ خلنظر في خلرثية   مجمة  جوليؼ و تنارذوف   باربر    -1
 .  1997نيذاف  خلذينما وخلفيايو  

 لناف    خلتاريخ خلطبيهي وخلمذتتبمي لممهمومار    روتمياس   ليفنذوف    -1
1997. 

ذمذمة  :ذمير نمي   اخئرذ خلشثوف خلثتافية  : هربرر   حاضر خلفف   ر ريا    -7
     خلهرخؽ .  125د خلمترجمة و خلهاا خلكت

 .  1993لناف    ذونتاس   خلتصوير خلفوتوبرخفي    -4
خلمجمث      33خلهاا نالـ خلمهرفة و ذويؿ   محما نبياف   خلتصوير وخلحياذ    -3

 .  1984خلكوير    خونمر لمثتافة وخلفنوف وخداخد  
خلييئة  وخلتمفليوف   فنوف وميارخر خلهمؿ في خط،خنة نبا خلرحمف   نمي    -6

 .  1212خلمصرية خلهامة لمكتاد   خلتاهرذ   
نالـ خلمهرفة    شاكر   خلهممية خطباخنية في فف خلتصوير   نبا خلحميا    -3

 .  1983خلمجمث خونمر لمثتافة وخلفنوف وخداخد   خلكوير   
 . 1933  خلتاهرذ    1خلتكويف في خلفنوف خلتشكيمية   ط رياض   نبا خلفتاش    -8
  خلتاهرذ    1ذهيا بريد   خلتصوير خلصحفي   خلاخر خلمبنانية   ط خلنجار    -9

1228 . 
  . 1222  امشؽ    1  اخر خلمشرؽ ا طخلفضاب خلمذرحي  تكـر   خليوذؼ   -12
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 املالحق
 .صورذ     12ومجمونة خلصور خلتي تـ خختيارها ونااها  

 الفيضانات مداهمتهم اعد السكان(  3)  شكل

 ارلين جدار لسقوط العشرين الذكرى احتفاالت( 2) شكل
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 الورد تايع انغالدش في ةأامر ( 4) شكل

 

 اصطدامه لحظ  الراليات سائق( 3)  شكل
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 الماء تحت اركان انفجار( 3)  شكل
 

 الغذائي  المنح انتظار في ااكستاني( 3)  شكل
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 هندسون نهر في اأمان  امريكي طائرة سقوط(  3)  شكل
 

 الصين في الجيش تأسيس احتفاالت(  3)  شكل
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 سيدني في يمشي رجل(  3)  شكل
 

 سيتي مكسكو في الميالد عيد شجرة(  33)  شكل
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  المكسيك في استعراضي  فرق (  33)  شكل
 

 اساانيا في الثيران مصارع (  32)  شكل
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The role of the appropriate moment 

in taking successful photo 
Abstract 

Photography is one of the fine arts mixed with a personal 

expenence  desire and talent to practice the kind of art . 

All the above meutioner faetors help m procauaing a 

beautiful image with all kinds of cameras whether old or new 

according to their gradual develop men but . 

There  are a lot of wnithenesting imager what reallg 

altracts the viewers is the appropriate moment of taking a photo . 

The paper aims ok tindning out mwi appropriate moment . 

The paper is dlivdel iwlo three parts . 

Methodological approach , thepretical approach or the 

nearby studies and procedmes , nesults , aomclusions, 

recommendations , suggestions , ramd  laitly the bibliography . 
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Summary 
The tolerance of the messenger of Allah is one of the 

important vocabularies in Islam that fetches passion and 
congeniality among people , which is regarded as the base of 
social structure in Islam. 
The research emphasized the value of tolerance in Islam and of 
messenger of Allah ( Mohammed ) with captors and how to deal 
with them. 
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  1101آذار        (01)    ددـــالع
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 الفراهيدي آداب جملة

العالقة بني تيارات اهلجرة الداخلية واملسافة يف العراق 
 7991عام 
 د. عباس فاضل السعدي أ.

                                                       مركــز اايــات التــراث العلمــي العربــي / جامعــة باــداد
 ن

 امللخص
هثخليدددا يهدددهذ  دددحث ثلى دددس ثلدددق هبثندددا ثلوثحدددا ىددديص ليددد ب   ث  ددد ش ثله دددب  ثل

,  لمخددع مددص ثلى ددس   دد ه  دمدد    7991 ثلمندد  ا ثملمدد هثى ملددق ىي ددد   لوددهثه مدد ش 
ملوددهه  ل ب ددا ثله ددب  ثلهثخليددا ثلملى هلددا, ماددس   دد ه ليدد بث  ملى هلددا ىدديص ثلم    دد   
ثلمل   ب   لزهثه ثلوثحا  يمد  ىيدهد  احث مد    خدح م مدس ثلمند  ا ىد دب ثبملىد ب ى ندلاد   

  هب    ه ثبلى   م ني ىيص ثله ب   ثلمن  ا.م    ا ىغهثه.   
ثندددل  ح  ىغدددهثه ملدددق ث ادددب مدددص د دددذ   دددش مددد   ندددىل  مدددص  ددد  ي ليددد بث  
ثله دددب  ثلملى هلدددا ىددديص ثلم    ددد  ,  م    ددد   ثل دددبث  ثع نددد   ندددى  مددد  يزيددده ملدددق 

 خ مس    ي للز ثللي بث ,  ثلخمس ثلملىقي لىقيا ثلم      .
( ىدده  ثلمهدد  ب ص يل هدد ص د دد  7991ثه مدد ش   ددي ثلنددد ث  ثعخيددب ت ىودده لودده

ثعح دد ا ثلا د يددا ثلم دد  ب  لةنددل  ه  مددص م مددس ثلمندد  ا ىودده ثص  ددهه  ثله لددا ثله ددب  
د دد  ىغددهثه. لمخددع مددص ثلهبثنددا  هدد ب د دد ر مل ددس ىدديص ثلم    دد   حث  ثلليدد بث  
ثل  ندددىا  دددي لبىدددي ثلق دددب   هددد ب د ددد ر ظخدددب مل دددس مدددص ثلم    ددد   ثلخ ندددب   دددي 

 ثلق ب   د ى .شبحي 
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باث مدعم وممول من مناة المعكد االمريكي للباوث 
 لفوزه بمسابقة )تاري( . 1100االكاديمية في العراق لعام 

 
ثله دددب   دددي  ب دددا ثدلقددد س ثتشدددخ د مىدددب ثل ددده ه ثتهثبيدددا ث  ثلني نددديا مدددص 

.  ثله ددددب   دددد  ب  (1تم دددد ص ثلددددق ثخددددب لغددددبع ثتح مددددا  ثلندددد ص لمدددده    يلددددا ث  هث مددددا
. ثمد  مد  يندمق ىد له ب  (2تي بيا للميز ىلب يدا ممدبو  دد مي موديص  ىده ث د م دهه ثخل

ثلقندبيا  هدي ثللددي ي لدر مليهد  ثنددش تثلددز ن(.  مدد  ثدهد   د  ب  لدلقددي ث دبثهث ح و مزثيدد  
خ  ا،  أص لنلق ا ث بثهث مص م م م   ممبيا مخل ب .  يخللذ د ع ثتدلقد   ،  قده 

 له ب   نلىي   ي ىوضه  ثتخب.ي  ص ثي  ىي   ي ىوع لي بث  ث
 لوده ثله ددب  ثلهثخليدا ث دده ثلود  ددب ثتن نديا للدمدد  ثلندد  دي،  يدس لدد اب  ددي 
  ش   ي ليا ثلن  ص   دي ثلقدهب  ملدق دمد  ش ثلود ش.  ىد لبلش مدص ثص  ب دا ثللدقدس  دح  
 ت ل هو ه بث ح  م  ىحثلد ،  مد   د  ثل د س ى لدندىا ل ب دا ثلزيد ه  ثل ىيويدا ثح ت لشد بز
مى شب   ي ل هيه خ  ىا ثلن  ص ث  ل ثله ش،   ص له  ث ميدا    بيدا  دي ثمد ه  ل زيدد 
ثلن  ص  لى يص دم  ش   ي ل  يص لبث يىهش ثلمخلل ا، مم  ل  ثا ب ث لم ميا  هيم لبث يا 

  ىيب  هثخس ثلم لمد.
 يَوددبذ ثلشددخد ثلمهدد  ب ىأددد  ثلشددخد ثلددحو يغيددب م ددس ثح ملدد  ثلمولدد ه  و 

ش  ي  ثلمه  ب مده ىهثيا ثله ب  ث  مده ثخب ثدلق س ث   ب ا     ثلم د ص ثلحو   ص يقي
 ددي  –ثلددق م دد ص ثخددب  Area of Originثلددحو  ددها   يدد  ثل ب ددا تمد قددا ثت ددس(

ىق ده ثتح مدا ثلهث ميدا  يد   يودبذ ىمد قدا ثل  د س ث   -ثتحدس مدب  خدثس مده  ثله دب 
ب دددا مدددص  يدددس ثلمنددد  ا  لخللدددذ للدددز ثل  Area of Destinaitonمد قدددا ثلهدددهذ

 .(3تثلمق  ما  ثلزمص ثلحو لنلغبح 
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 هدددي م مددد ع ثلل ب ددد   ثللدددي  Migration Streamsثمددد  ليددد بث  ثله دددب  
ل دددهس خدددثس مددده    دددب  مويددددا ىددديص مد قلدددي ثت دددس  ثل  ددد س.   لمهددد  ب ص ثلدددحيص 
يغدد هب ص مد قددا ث ددس  دد د ث يقيمدد ص  يهدد   ي ددل ص ثلددق مد قددا  ددهذ  دد د ث يق و دهدد  

 لي بث  ثله ب  ملق  حث ثتن س  ي  (4تمه    ب  موب  ا  ي  د ص" لي ب   ب " خثس
م م مددددا مددددص ثلمهدددد  بيص لهددددش م دددد ص ثت ددددس د ندددد  ثلددددحو  دددد  ب ث مددددد ،  لهددددش م دددد ص 

 ثل   س د ن  ثلحو ثدله  ثلي    بلهش.
يمادددس  دددس ز   مدهددد  ثلل ب ددد    دددي  (*ت يم دددص ل ددد يص م ددد   ا مدددص ثلليددد بث 

ا،  يودددددددددددبذ ثت ىدددددددددددب ى لليددددددددددد ب ثلنددددددددددد  ه  ثت دددددددددددغب ى لليددددددددددد ب ثتل   دددددددددد   ثلمو  نددددددددددد
، ثمدددد  م مدددد ع ثلليدددد بيص  يوددددبذ ى لليدددد ب ثلملىدددد هس  Reverse Streamثلمودددد  س
 .(5ت Gross interchangeثت م لي

 ثلى ددس ثلددحو د ددص ى ددهه  يهددهذ ثلددق ل ضدديل ثلوثحددا ىدديص ثلمندد  ا ى  دد ه  
ب دا مدص م د ص تخدب  دي ثلودبثر مدص م مث  غبث ي  م ابث  لي بث  ثله دب  ثلهثخلدا  ثلخ 

خثس  ن ا مودهت   ليد بث  ثله دب     دش  د  ي ثلليد بث  ثلملى هلدا ىديص م    د   
م    ددددا , ثو  ميددددد  71ثلددددحو ل ددددق  7991ثلق ددددب مددددص  ثحددددد لوددددهثه ثلندددد  ص لودددد ش 

م    ددد   ثلودددبثر ى ندددلاد   ادددثس م    ددد   شدددم ليا  حلدددز ى ندددلخهثش ثلمدددده  ثل مدددي 
  ليس ثل غبث ي.ثلهيم لبث ي  ثلل
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 ت يف حركت اهلجرة الداخليتفدور املسا
ثلددق مدد   الدد اب ثلمندد  ا  ايددبثى  ددي  ب ددا ثله ددب  ثلهثخليددا  ثل    لهدد ،  ى بضدد  

ل دددهه  م ثمدددس ثل دددبه  ثل دددحا مدددص لدددأايب  دددي   دددش ثل ددد   ليددد بث  ثله دددب   ددد ص م مدددس 
 ثلمن  ا ي هو ه بث ى بزث  ي ل هيه  حث ثتل   .

ص مو ش ثلمه  بيص ثلق  ديص  ي ثلمد  يا يق ه ص ثلق  ب   يث    ي م ب ث
ىيدمدددد  يل دددد  مو ددددش ثلمهدددد  بيص ثلندددد  ديص  ددددي ثلى يددددب  ثلددددق ثتندددد دهبيا  حلددددز لق ددددب 

 .(6تثلمن  ا
 E.G. Ravenstein  دد ص " بث دنددليص"

( ث س مددص  دد  س 7978-7381ت(*ت
مد   ث لدر لومي 7331ل نيب    ب  ثله ب  ملق ثن س ثلمند  ا،  يدس دشدب  دي مد ش 

مليهد  ثندش" حد ثديص ثله دب "  ددي ضد   ىي دد   لخدد ثد للددبث  ثح د ب ثخدب .   يمد  يددألي 
 :(7تىوع للز ثللوميم  

   ه ثبلى   م ني ىيص   دش ثله دب   ثلمند  ا،  يقدس   دش ثله دب   دي ثلمند      .7
 ثل  يلا.

ر يل   ثللا ثلمهد  بيص لمند  ا ح ديب ، تنديم  مدص ثلمدد  ر ثلبي يدا ثلدق ثلمدد   .2
 ثل ضبيا.

ل لىدددد  مدددد  يق دددده ثلمهدددد  ب ص ثلددددحيص يق ودددد ص مندددد       يلددددا ثلمبث ددددز ثلل  بيددددا  .8
  ثل د ميا ثل ىب .

 يدشأ ل س لي ب   ب  ب يس لي ب مو  س. .1
لميس ثلدن   لله ب  ثلق يب ، لهحث  هش ث اب  ب ا مص ثلح  ب هثخس د د ر مد قدا  .1

ب دد س ثلددحيص ل لىدد  مدد  ثلددب س،  ث ليدد ز ش ل دده ه للددز ثلمد قددا ددد هب، ملددق م ددس ثل
 يه  ب ص لمن     ث  س، مم  يودي ثبل  ع دنىا ثلد ع ىزي ه  ثلمن  ا.
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  دددي ضددد    ددددب ذ ثلىي دددا ثتد ليزيددددا  دددي ث ثخددددب ثلقدددبص ثلل نددددد مشدددب  ثللددددي 
ب ز"بث دنليص" ث لم م  مليه ، يث   ثص ثلمهص ثل ىيب   حى  ليس  ق  ثلمه  بيص مص 

غب  ثلدحيص  دس م لهدش ث دبثه مدص ثلمدد  ر ثلبي يدا ثلبيذ  ل دص ثيضد  ند  ص ثلمدهص ثل د
ثلم ي ا.   حث م  ب ز ملي "بث دنليص" مص ثله دب  ثلملهب دا  مدص ثللىد هس ثلمددل ش ىديص 

 ي ثل تي   ثلمل ده    Bergelثلمد  ر ثل غب    ثلمد  ر ثل ىب .  لقه ح ب" ىيب س"
 :(8تخد ل  ها د ب م  ي يه ثبث " بث دلنيص" مد ىوع ثللوهيث  ،   يم  ي لي مل

ثص ليدد ب ثله ددب  ثلهثخليددا يل دد  هث مدد  ثلددق ثلمددهص،  ملددق حلددز   لزيدد ه   ددي ثله ددب   .  
 ل  ص لمن  ا م ه ه ،  يلد حد   مه  ىلزثيه ثلمن  ا ثلق ثلمهيدا.

 ددد ز ممليددا ثمل دد د لنددىر ثله ددب  ثلده  يددا ثلددق ثلمهيدددا  حلددز  ددي ثلمد قدددا  . ا
خلدا  دي ند  ص ثلبيدذ ثلم د  ب،  ل د ص ثلم ي ا ى لمهيددا مى شدب  ممد  ي دهس خل

ممليدددا ثتمل ددد د  دددح  د شددد ا مدددص ليددد ب ثن ندددي يندددل يد ثلد ددد ح ثلدددق ثلمهيددددا 
 يو ع ثللي ب ثتخب،  و ثص  س لي ب ثن ني لله ب  يدشأ مد  لي ب ثخب  بمدي 

 مثزش.
يل هه لي ب ثله ب  هث م  لمن     ىويه  مص مد  ر ثل دبه ثلدق ثلمبث دز ثلل  بيدا  .  

 يا ثل ىب . ثل د م
   ددحث ت لدد لي   هددا ثلد ددب  ددح    ددي شدد س حدد د ص  ثدمدد   ددي شدد س لوميمدد  ، 
  لدددق  دددح  ثللوميمددد   لددد  ثدهددد   دددهح   دددي ثت حددد   ثلو هيدددا   دهددد  لدل دددي لم مددد   دددي 
ثت حددد   ثتخدددب . ثح ت ل ددد ص ثلمدددهص  ددد ل ا لمددده    يلدددا تندددلقى س نددد  ص  دددهه، ىدددس 

ثاددددد   ثتزمدددد   ثتحل دددد هيا ثلشددددهيه   ىدددد لو س  قدددده لقددددحذ ىوددددع ندددد  ده  ثلددددق ثلبيددددذ
  ثل ب ا.
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 العالقت بني اهلجرة واملسافت يف العراق:
ىهدددهذ ل ضددديل ثلوثحدددا ىددديص ثله دددب   ثلمنددد  ا  دددي ثلودددبثر، لدددش ثخليددد ب خمدددس 
م    دد    ددي : ىغددهثه  ميندد ص ثلللدد ص لمدداثص ث ىددب ح ىدديص لل ددحا  ثل ددبه  ددي ثلق ددب 

ثلدددق م    ددد   ثللددد ميش   دددبىث   حو حددد ب ثندددلمبثبثى للم ضدددي، ى تضددد  ا  7991مددد ش 
للماس  س مده   ث ه  مص مد  ر ثلق ب ثلاثست ثلشم ليا  ثل ن ق  ثل د ىيا(.  حه لش 

 (9تلبليددددا  ددددح  ثلم    دددد   ى نددددا ىودددده  ددددس مدهدددد  مددددص مبث ددددز ثلم    دددد   ثتخددددب 
 .7991 مق بدله  ىموهت  ثله ب  ثلهثخلا  ثلخ ب ا ملق ثن س مد قا ثت س م ش 

(   ددد ه 2,7ه ث ضددد   هبثندددا ثتشددد  س ثلىي ديدددا للم    ددد   ثلمح  ب تشددد س حددد
مثحا ىيص ثلمند  ا  مودهت  ثله دب  ثلهثخلدا  دي م د   لي ثللد ميش  حو حد ب.  يلضدل 
حلز مص خثس لهب  ثلخ  ثلىي دي  لم  ثىلوهد  مص مب ز   ليص ثلم    ليص، ثح ليند  

ص ثلمن  ا  مودهت  ثله دب  ثلهثخلدا ثلدق لهم  ح    حا م ليا  ىيدم  لضوذ ثلوثحا ىي
م    لي ىغهثه   بىث  .  ي هب حلدز مدص لىد يص ثبل  مد   ثلخد  ثلىيد دي،  يىده  ثدهد  
للددد اب ىقددد   ثل دددبه ثلم  ددد ه   دددي م ددد   لي مينددد ص   ثنددد  ى لدندددىا لم    دددا ىغدددهثه، 

  ثلد ذ  ثلق هنيا ى لدنىا لم    ا  بىث .
يص مودهت  ثله دب  ثلخ ب دا  ثلمند  ا  دي  ثلضل ثيض     ه مثحا ضدوي ا ىد

م    ددا حو حدد ب ىنددىا لدد ايب حدد   ثل ددحا  ددي م دد   لي ىغددهثه  ثلى ددب ، ى يددس يل دد  
ثليهم  ثلخ ب  ص مدص حو حد ب.  دي  ديص ل  ده  ثلوثحدا ىديص ثلمند  ا  مودهت  ثله دب  

لددق ثلخ ب ددا مددص م دد   لي ميندد ص   ددبىث  ثحث مدد  لددش ثنددلاد   ثله ددب  ثلخ ب ددا مدهمدد  ث
ىغددهثه.  ل هددب  ددح  ثلوثحددا ثيضدد  ىدديص ثلمندد  ا  موددهس ليدد بث  ثله ب تى لدنددىا لندد  ص 
ثت س(  ي مين ص  ندىد م    د   م د  ب  لهد   دي ثل ند   ثل دد ا،  يدس لقدس للدز 

مهد  بث ل دس ثلدذ  83ثلموهت  ى تىلو ه مص مب ز م    دا ميند ص،  د  ىب ثلمودهت ت
لم    د   ثليهد ، ىيدمد  لدش لند س ثلق هنديا   دي دنما( لل   ثلق ثلى ب ،   ي ثحدبا ث
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ثىوه ثلم       مده  ن   مه  ب  ث ه ل س ثلذ مص ثلن  ص  م  يلضل مص ثل ده س 
 ثهد  :

 (1 ه س بحشت
 ي  1997ثلوثحا ىيص ثلمن  ا  موهس لي بث  ثله ب  تى لدنىا لن  ص ثت س( م ش 

 مين ص  ثلم       ثلم   ب  له 
 المسافة)كم( ات الهجرة)بااللف(معدل تيار  المحافظة

 - - ميسان

 731 83 البصرة

 791 3 واسط

 833 2 ذي قار

 344 2 بابل

 333 8 كربالء

 929 7 النجف

 934 7 القادسية

 .7931(  ى لدنىا للمن  ا: خ ب ا ثلوبثر ثلني  يا ىغهثه،2ثلم هب:  ه س بحشت
  دد ه ليدد بث   ثنددوا ( ي  دده مدد  ح ددا ثلي "شددبي ز" مددص  يددس 7 ثل دده س بحددشت

 (10تلله ب  ثلملى هلا ىيص ثل تيد   ثلمل د  ب  ث ىدب ممد   دي ىديص ثل تيد   ليدب ثلمل د  ب 
 م  ي ضل ثل ه س ثتبلى   ثلو ندي ىديص ثله دب   ثلمند  ا،  ل  ده   ثيضد  حد   مو مدس 

 ( ىيص ثلملغيبيص.1.11-ثبلى   تىيبن ص( ثلنلىي ثلى لغت
 ب   ثلمن  ا ثص مههث مص  ق  ر  دح  ثلوثحدا  ث ض   هبثنا ثلوثحا ىيص ثله

7911ثللدددي لدددش ثندددلدل  ه   دددي لودددهثه مددد ش 
ثندددلمب   ددد ه  ايدددب مدهددد  ثلدددق ثل حددد   (11ت
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 مق بددددا ثتشددد  س ثلىي ديدددا  ددد س  1997مدددص ل ليدددس لودددهثه مددد ش ثل  ضدددب  مددد  يلضدددل 
 (.2,1ثلم ض ع تش س 

 ب ا تى نا م  ص ( ثلوثحا ىيص ثلمن  ا  موهت  ثله ب  ثلهثخلا  ثلخ1ش ست 
 لم    لي حو ح ب  ثلل ميش 1997ثع س( م ش 

( ثلوثحا ىيص ثلمن  ا  موهت  ثله ب  ثلهثخلا  ثلخ ب ا  ي م       2ش س ت
 1997 بىث   ىغهثه  مين صتى نا م  ص ثت س(م ش  

 تثلم       مبلىا ى نا ىوه   مص مب ز ثلم    ا ثلمهب نا(.
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ة الداخليت املتبادلةت والالقتاةا باملسةافت امناط حركت تياراث اهلجر
 7991يف العراق الام 

للنددش  ب ددا ثله ددب  ثلملى هلددا ىدديص م    دد   ثلق ددب ى  دد ه ثدمدد   م مددا،  مددص 
  ح  ثتدم   ل هب مثحا  ي لى هس ثللي بث  ىيص ثلم       ثلمل   ب .

   ددا  لددزهثه  ددح  ثلوثحددا ثحث ثخددح م مددس ثلمندد  ا ىد ددب ثتملىدد ب ى نددلاد   م 
ىغدهثه،  ليدد بث  ثله ددب  ثل ىيدب   يمدد  ىدديص  دح  ثلم    دد   لميددس ثص يق ىلهد  ليدد بث    ددب  
مو  نددددا  ىيددددب  ثيضدددد ،  ثص ليدددد بث   ثله ددددب  ثل ددددغيب  يق ىلهدددد  ليدددد بث    ددددب  مو  نددددا 
 ددغيب .  ثص  ددحث ثلل ث ددر ثتي دد ىي يو ددس لقددهيبث  ثلمندد  ا  ندد  ص مد قلددي ثت ددس 

. يم ددص ثىددبثز ثدمدد    ب دددا (12ت ددا  ددي  ددث ثل   يهمدد  ثل  دد س م لمولدديص ملددق ثل ب 
 لي بث  ثله ب  ثلهثخليا ىش س مد  يص ا د يا  م     مىيص ثهد  :

 منط حركت اهلجرة املتبادلت بني املنطقت الشواليت والوسطى:
مددده هبثنددا م    ددا ثللدد ميش يث دد  ثص ث اددب موددهت  ليدد بث  ثله ددب  ثلهثخلددا 

 77 دد   ل دد  بث  مندد  ا.  مددص ديددد   ىلددغ موددهس ثلليدد بث ثليهدد  لدد لي مددص ثحددبا ثلم   
ىدد تلذ  87 مددص ىغددهثه  (*تىدد تلذ ل ددس مدهمدد  71ىدد تلذ  مددص  ددثن ثلددهيص  هيدد لق 

ى لدنىا لمد قا ثل   س،  ىقي  ثلموهت  مبل وا مص للز ثلم       ى لدنىا لمد قا 
ثلمند     مد  ىديص  ثت س.  حل  ثلموهت   لم    لد  ثلمند  ا مدص ثللد ميش.  لبث  د 

 دددش .  دددي  211  772 ب ددد زتمب ز م    دددا ثللددد ميش(  مبث دددز للدددز ثلم    ددد   ىددديص 
 دديص  دددغب  للددز ثلمودددهت   لمدد    لددد  ثلمندد  ا  يدددس حلدد  ثلمودددهت  ثلهثخلددا ثلدددق 

مه  ب ل دس ثلدذ مدص ثلند  ص مددهم    لد   2-7ثلل ميش مص ثتدى ب  ى ىس ثلق م  ىيص 
  ش م  ىيص  ب  ز   مب ز   ليص ثلم    ليص.861  811ثلمن  ا ثلق م  يلبث ن ىيص
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 مددددد  ثبل وددددد  مودددددهت  ثلليددددد ب ثلموددددد  س  و ثلمل ددددد  مدددددص ثللددددد ميش ثلدددددق للدددددز 
مه  ب ل س ثلذ مص ثلن  ص ى لدنىا لمد قا  26.1.72.1ثلم         نا لنلنله :

 (.8,2ثت س  ثحس مده  ى لدنىا لمد قا ثل   ستثد ب ثل ه س
 تبادلت بني حمافظاث املنطقت الوسطىمنط حركت اهلجرة امل

ي هب دم  ثله ب  ثلملى هلا ىيص م       ثلمد قا ثل ن ق ى ض ن ى تض  ا 
ثلق م  يش ل  م مس ثل حا ثلق و ثلملمب ز  ي ىغهثه مص ثنلق  ا للي بث  ثله ب   ي 
 ددح  ثلمد قددا،  دد ص م حددد ىغددهثه ثل غبث ددي حدده ث هددب م مددس ثلمندد  ا  ملغيددب مدد اب  ددي 

 ه ثل    لي بث  ثله ب  ثليه  مص ثلم       ثلم   ب .ل هي
 قدده ندد ل  ثله ددب  ثلهثخلددا ثلددق ىغددهثه مددص ثلم    دد   ثلم دد  ب  لهدد  ثلموددهت  

، مه  ب ل س ثلذ مدص ند  ص ثت دس مدص م    د   هيد لق، 771.27.23.81.11.18
 66ىدديص  ثتدىدد ب،  ى ىددس،  ددبىث ،  ددثن ثلددهيص،  ثندد  ى لللدد ىد،  للددبث ن ثلمندد     مدد 

 ش  يس يث   ثص ثلموهت  حل   لم    ل  ثلمن  ا ى نلاد   م    ا  ثند   711 
ىد تلذ  ىدد لبلش مدص  دد س ثلمند  ا مد  ىدديص ىغدهثه  ثل دد    771 يدس  ىدب ثلموددهس ثلدق 

  ش  يس للوا  د  ح   ثل به  ي  ثن  ه ب   ثلم اب  ي ب د ثلموهس.712ثلق 
ىد هس  دي ليد بث  ثله دب  مد  ىديص ىودع (   د ه ل8,2 ل ضل هبثنا ثل ه ليص ت

م       ثلمد قا ثل ن ق  ثلم       ثلم   ب  مص ثلمد قا ثل د ىيا  م  ي هب  دي 
هي لق  ثتدى ب   ثن ثلهيص مص  يس حد   مثحلهد  ثللى هليدا مدد ىغدهثه، ث   مد  ي هدب 
 دددي م    دددا  ثنددد  مدددص  هدددا  مددد  ي   ب ددد  مدددص م    ددد    د ىيدددا مدددص  هدددا ثخدددب . 

لي بث  ثله ب  ثلهثخلا ثلدق ىغدهثهتمص هيد لق  ثتدىد ب   دثن ثلدهيص( ىلغد   يهد    موهس
 ى تلذ. 27.11.18 ى للل ىد

ثمدد  موددهس ليدد بث  ثله ددب  ثلهثخلددا ثلددق  ثندد  مددص م دد   لي حو حدد ب  ميندد ص 
ىددد تلذ ى لدندددىا لمد قدددا ثت دددس  ث ادددب مدهددد  ى لدندددىا لمد قدددا ثل  ددد س.  3، 9 ىلغددد 
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  ب ه ب دددد   ددددي حدددد   ثلوثحددددا ثللى هليددددا مدددد  ىدددديص  ثندددد    دددد ليص  للوددددا ثلمندددد  ا  ثلل دددد
  ش.791.731ثلم    ليص ثح ىلغ  ثلمن  ا م  ىيدهم    ثن  ملق ثلل ثلي 

 منط حركت اهلجرة املتبادلت يف هنطقت الفراث االوسط:
لضش  ح  ثلمد قا م       ى ىس،  بىث ، ثلد ذ، ثلق هنيا، ثلمادق  ثلوثحدا 

 دهث   ثضد ا  يمد  ىدديص  دح  ثلم    د    تنديم  ثلمل د  ب  مدهد ،  يددس  ثللى هليدا مليددا
لبل ددد موددهت  ليدد بث  ثله ددب  ثلهثخلددا  ثلخ ب ددا  يمدد  ىيدهدد  ى نددلاد   ثلمادددق ثللددي لددزهثه 
مثح له  مد ثلق هنيا ث اب مص ثلم       ثتخب  ضمص  ح  ثلم م ما،  ممد  ند مه 

ندد  ا مدد  ىدديص مبث ددز  ددح  ثلم    دد  ،  يددس ملددق مل دددا ثل ب ددا ثللى هليددا  دد  ح ددب ثلم
 ش. ثم  م    ا ثلمادق   ص   س 728  12لبث    ثلمن     ىيص للز ثلمبث ز م  ىيص

  ثلمن  ا ىيده   ىيص مبث ز ىقيا ثلم        وس  ب ا لى هس ثللي بث  ثضوذ ى ندلاد 
ب  دده س  شتثد دد39مل دددا مثح لهدد  مددد ثلق هندديا  يددس لق ددب ثلمندد  ا مدد  ىيدهمدد  ثلددق 

 (.1بحش

 
 

   

 

العالقة بين تيارات الكجرة الداخلية  
 7991والمسافة في العراق عام 

  أ.د. عباس فاضل السعدي
  1101آذار        (01)    ددـــالع

  879 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 ثت س
 

 (2 ه س بحشت
 1997موهت  لي بث  ثله ب  ىيص ثلم       تل س ثلذ مص ن  ص ثت س( ندا 

 
 س
  

ثل
 

 س
ثت

 

  
ديد

ميش 
ثلل 

 لق 
هي

ى ب 
ثتد

هثه 
ىغ

 ىس 
ى

ث  
 بى

ن  
 ث

هيص 
ن ثل

 ث
 

 ذ
ثلد

نيا 
ق ه
ثل

دق 
لما
ث

ح ب 
و 

ح
ن ص 

مي
 ب  

ثلى
 

 × × × × × × 8 × × × 22 7 × 1 - ديد  

 7 × 7 × × × 72 7 × 7 26 1 1 - 1  ميشثلل
 × × × × 7 × 3 2 7 7 18 1 - 1 7 هي لق
 7 × × × × × 8 × 7 7 11 - 7 2 2 ثتدى ب
 2 2 7 × 7 2 1 1 1 6 - 1 71 1 2 ىغهثه
 7 × × × 8 1 7 8 78 - 81 7 7 7 × ى ىس
 2 × × × 2 3 7 7 - 71 23 2 7 7 ×  بىث 
 2 2 2 7 8 7 7 - 2 6 771 7 1 2 ×  ثن 

 ثن 
 × × × × × × - × × × 27 2 8 72 2 ثلهيص

 2 × × 7 3 - 7 7 27 77 83 7 7 7 7 ثلد ذ
 7 × 7 1 - 81 7 1 22 78 89 8 2 2 7 ثلق هنيا
 8 × 1 - 78 6 7 1 6 2 71 1 7 7 8 ثلمادق
 87 2 - 1 1 9 2 9 77 1 16 7 1 8 × حو ح ب
 83 - 2 × 7 7 7 3 8 2 277 7 3 8 × مين ص
 - 1 1 8 7 77 1 8 78 3 82 8 7 1 7 ثلى ب 
 (1مل رت ثلم هب:

 (1ثحس مصت×= 

 ثل   س

 ثت س

 ثل   س

 ثت س
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 ثت س
 

 (3 ه س بحشت
 .1997موهت   لي بث  ثله ب  ىيص ثلم      تل س ثلذ مص ن  ص ثل   س(ندا 

 س
  

ثل
 

 س
ثت

 

  
ديد

ميش 
ثلل 

 لق 
هي

ى ب 
ثتد

هثه 
ىغ

 ىس 
ى

ث  
 بى

ن  
 ث

هيص 
ن ثل

 ث
 

 ذ
ثلد

نيا 
ق ه
ثل

 
ماد
ثل

ح ب ق
و 

ح
ن ص 

مي
 ب  

ثلى
 

 7 × × × × × 6 × × × 3 7 7 77 - ديد  

 × × × × × × 71 7 7 × 8 8 2 - 2 ثلل ميش

 × × × 7 7 7 77 8 7 7 76 1 - 71 × هي لق

 × × × × × × 1 × 7 7 1 - 7 2 7 ثتدى ب

 6 78 1 1 3 76 21 29 81 28 - 22 11 87 1 ىغهثه
 7 × × 7 1 71 7 1 26 - 3 7 7 7 × ى ىس
 7 × × 7 2 1 × × - 6 8 7 × 7 ×  بىث 
 7 2 2 7 1 7 7 - 2 1 71 7 1 2 ×  ثن 

 ثن 
 ثلهيص

7 71 2 2 8 × × × - × × × × × × 

 7 × × × 3 - 7 7 21 1 1 7 × 7 × ثلد ذ
 7 × 7 3 - 81 7 1 81 9 6 2 7 2 × ثلق هنيا
 7 × 2 - 3 8 7 2 1 7 7 2 × × 7 ثلمادق
 21 8 - 71 8 76 8 76 21 6 77 2 6 6 × حو ح ب
 27 - 7 7 7 2 7 9 1 7 81 7 6 1 × مين ص
 - 79 1 71 1 28 1 6 86 71 9 1 2 3 7 ثلى ب 

 (1ثلم هب: مل رت
 (1ثحس مصت×= 
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 (4 ه س بحشت
 موهس لي بث  ثله ب  ثلهثخلا  ثلخ ب ا ى لدنىا لن  ص مد قا ثت س

 لذ(تى ت1997ىيص م       ثل بث  ثت ن  م ش 

ث 
خلا

لهث
 

ب ا
لخ 

ث
 

 ثلمادق ثلق هنيا ثلد ذ  بىث  ى ىس
 م م ع ثللي بث 

 ثلخ ب ا

 31 × 1 7 31 - ى ىس
 31 × 3 8 - 31  بىث 
 13 3 8 - 33 33 ثلد ذ
 71 1 - 13 33 31 ثلق هنيا
 37 - 31 6 6 3 ثلمادق

 م م ع ثللي بث 
 389 3 36 36 63 14 ثلهثخلا

 (1المصدر: جدول رقم)
 ط حركت اهلجرة املتبادلت يف املنطقت اجلنوبيتمن

 ى لدنىا للم    د   ثل د ىيدا ثلاثستثلى دب  ، ميند ص، حو حد ب(  لىدبز ىيدهد  
 ب ددا لىدد هس ثله ددب  ىشدد س  ثضددل ثيضدد  ندد مه  ددي حلددز م مددس ثلمندد  ا ىدد لبلش مددص ثص 

 د   ثلمن  ا ىيص  ح  ثلم        دي ث د س مدص ثلمند     ثلم  د ه   يمد  ىديص ثلم   
 ددش(،  ضددث مددص ل  مددس ثل ددب ذ ثلىي يددا  ثلىشددبيا  276-782ثلمل دد  ب  ثتخددب تىيص 

 يمددد  ىددديص للدددز ثلم    ددد  .  مددد  ثص ثلى دددب  لوددده مب دددز  دددحا حددد و يدددد  س حددد    دددحا 
م    دددا ىغدددهثه،  يمددد  ي دددهه ثل ددد    ب دددا ثلمهددد  بيص د   ددد   دددي ثلم    ددد   ثل د ىيدددا 
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ىددد تلذ  مدددص  87ثلدددق ثلى دددب  مدددص حو حددد بثلم ددد  ب ،  قددده ىلدددغ مودددهس ثله دددب  ثلهثخلدددا 
 ى تلذ ى لدنىا لمد قا ثت س  ثحس مده  ى لدنىا لمد قا ثل   س. 83مين ص

 ددي ثص ث ىددب  Shryockثص  ددح  ثل قدد  ر للمشددق مددد مدد  ل  ددس ثليدد  "شددبي ز"
ثلليدددد بث   ث ىددددب ثلموددددهت  ثلدنددددىيا لله ددددب  ل دددد ص ىدددديص ثلمددددد  ر ثلمل دددد  ب ،  ثص مددددهه 

ا مد قددا لميددس ثلددق ثللددد حد مددد زيدد ه  ثلمندد  ا ىيدهدد   ىدديص ثلمد قددا ثلمهدد  بيص مددص ثيدد
 .(13تثتخب 

 منط اهلجرة السائدة يف بغداد والالقته باحملافظاث الطاردة:
حدددده تلد ىددددر ثل  لددددا ثتخيددددب  مددددد   ددددش  موددددهس ليدددد بث  ثله ددددب  ثلمل هددددا ثلددددق 

  ثلليددد بث  م    دددا ىغدددهثه  ثللدددي للميدددز ىددد ص لهددد  ليددد بث  نددد  ه   مددد  ثص   دددش  مودددهت
% مددص 71.6ثلمو  نددا ت ىدد س ىهدد .  قدده ىلغدد  دنددىا ثلمهدد  بيص ثلخدد ب يص مددص ىغددهثه
،   ددح  7991م مدد ع ثلمهدد  بيص ثلخدد ب يص ثلددق ثلم    دد   ثتخددب   ددي ثلق ددب مدد ش 

 ثلدنىا لو هس د   الس مهه ثلهثخليص ثلق ىغهثه  ي ثلندا حثله .
ه ى لدندىا لمد قدا ثت دس د د   قه ىلدغ مودهس ليد بث  ثله دب  ثلهثخلدا ثلدق  ىغدهث

 16ىدددد تلذ مددددص هيدددد لق   18ىدددد تلذ مددددص  ثندددد    771ىدددد تلذ مددددص ميندددد ص   277
ى تلذ  83  ى تلذ مص ثلق هنيا  89ى تلذ مص ثتدى ب   11ى تلذ مص حو ح ب   

ى تلذ مص ثلى ب .  يث   ثص  ح  ثلموهت   82ى تلذ مص ى ىس   81مص ثلد ذ  
 ت لبلى  ى لمن  ا خ     مص ثلم       ثلىويه  مده .

ثص ثل دد   ثلليدد ب ثلندد  ه د دد  م    ددا ىغددهثه ددد  ش مددص لدد ث ب ثل ددبد ثلمل هددا 
   ثتخب   ل  ب ىوع  ثللي يقس    ه    ي ثلم      Opportunities صللمه  بي

للددز ثل ددبد  ددي م    دد   ثللدد ميش  ثلى ددب    ددبىث   وددس مدهدد  مبث ددز  ددحا ا د يددا 
لنددددلق ا ثليهدددد  ثلمهدددد  بيص مددددص ثلم    دددد   ثلم دددد  ب . ثت ثص ل دددد ب  ددددبر    ندددد  س 
ثلدقس،  تنيم  ثلدقس ثلنبيد، حه نهس ثل   س ثلق ىغهثه مص من     ىويه  مم   وله  
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تنددلق  ا ثلا د يددا ثلمددح  ب .  ملددق نددىيس ثلمادد س  قدده   ددد  دنددىا لدد اب ملددق مددد  ر ث
% مددص  ملدا ثلمهدد  بيص 18ثلمهد  بيص ثلخد ب يص مددص ميند ص ثلددق ىغدهثه لشدد س  د ثلي 

، ثت ثص  ددح  ثلدنددىا ىدده    ددي ثتبل دد ع 7911ثلخد ب يص مددص للددز ثلم    ددا  ددي لودهثه 
ادش ثلدق  7911ثه مد ش %  دي لوده68مد ل نص  بر   ن  س ثلدقس د د   ىغدهثه  ىلغد 

7961%  دددي لودددهثه مددد ش 13
ثت ثص ثلدندددىا ثدخ ضددد   7931%  دددي لودددهثه 19،  (14ت

 (.8%تثد ب ش س 11 ىلغ  7991حليث  ي لوهثه م ش 
 مق ىدددس حلدددز ثخدددح  دندددىا ثلمهددد  بيص ثلخددد ب يص مدددص مينددد ص ثلدددق ثلى دددب   دددي 

 دددددي % مدددددص  ملدددددا ثلمهددددد  بيص ثلخددددد ب يص مدهددددد  23ثتدخ ددددد ع،  ىيدمددددد    دددددد  لشددددد س
7961%  ي لوهثه71اش ثلق  7911%  ي لوهثه21، ثدخ ض  ثلق 7911لوهثه

، (15ت
%  ددددي 78.1ثت ثدهددد  ثبل ودددد  حلددديث ثلددددق  7931 ىمادددس  ددددح  ثلدندددىا  ددددي لودددهثه مدددد ش 

.  نددىا  ددحث ثتبل دد ع  دد  ني نددا ثله لددا ثلق ضدديا ى ل دده مددص ثله ددب  ثلددق 7991لوددهثه
ثلا د يدا ثلم د  ب  لهدش لثندل  ه  مدص  ىغهثه، مم   وس ثلمه  بيص يل ه ص ثلق ثتح د ا

  ش ىيص مين ص  ثلى ب .732م مس ثلمن  ا ثلحو يىلغ 
 مددد  حيدددس مدددص م    دددا مينددد ص يم دددص ثص يقددد س مدددص م    دددا حو حددد ب،  ىيدمددد  

، 7931% نددا 19.3ىلغ  دندىا ثلمهد  بيص ثلخد ب يص مدص للدز ثلم    دا ثلدق ىغدهثه 
دنددىا ثلمهدد  بيص ثلمغدد هبيص مددص حو  يق ىلهدد  لزثيدده 7991% ندددا 88.1ثدخ ضدد  ثلددق 

للندددىا د نددد   7991  7931% ىددديص مددد مي 22.1% ثلدددق 73حددد ب ثلدددق ثلى دددب  مدددص 
  ش.213 غثلمح  ب ثد  ، ى تض  ا ثلق م مس ثلمن  ا ثلى ل
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       1997لي بث  ثله ب  ثل   يا ثلق م    ا ىغهثه م ش  (3ش س بحشت

ثلم       ثل  به  ثللي للميدز   ي هب ثزهي ه   ش لي بث  ثله ب  ثلخ ب ا  ي
ى  دهدد  ملزثيدده  ثلخندد ب  مددص لوددهثه تخددب  يددس يددزهثه   ددش ثله ددب  ثلخ ب ددا مدهدد  ثلددق 
مدد  ر ثل ددحا ثلب يندا ماددس ىغدهثه، ممدد  يد هو ى للدد لي ثلدق زيدد ه    دش ث مدد لي ثله ددب  

ثلدددق مددد ش  7911ثلملى هلدددا لهدددح  ثلم    ددد  .  يد ىدددر حلدددز ملدددق ثللودددهثهث  مدددص مددد ش 
، 7931، 7911ت    دددس لغيدددب لهدددح  ثل ددد  ب   دددي ثللودددهثهث  ثلاثادددا ثتخيدددب  7961
(  يددددس ىدددده   ثلخندددد ب  للددددد حد مددددص لوددددهثه تخددددب  مدددد  ي هددددب  ددددي م    دددد   7991

مين ص، هي لق، ديد  ،  ثن  ، ثلق هنيا، حو ح ب،  ثلم    ا ثتخيب  لزثيده  خند بله  
ل ددد  ب  ثلمدددح  ب  مدددص لدددد حد  دددي ثخدددب لودددهثه حي نددد  ى للودددهثه ثلدددحو ندددىقه ،  للضدددل ث
 موهت  ثله ب  ثلخ ب ا مص للز ثلم         م  ي لي:
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 (5 ه س بحشت
 موهس ثله ب  ثلخ ب ا للم       ثل  به   ي ثللوهثهث  ثلاثاا ثتخيب ت%(

 3997 3987 3977 ثلم    ا

 1773 3179 7771 مين ص

 3471 3771 3871 هي لق

 376 771 3379 ديد  

 3179 3376 1177  ثن 

 3179 3974 3971 ثلق هنيا

 3371 3373 3176 حو ح ب
 24،  ه س 1997،1987،1977لثم ثشثلم هب:  نى  مص لوهثهث  ثلن  ص 

 ،1997 ثل دددهث س ثلخ  دددا ىنددد  ص ثلم    ددد    ثلم م مدددا ثت  ددد  يا ثلندددد يا لوددد ش
 .2/4،2/6 ه س 

ة الداخلت منط صايف اهلجرة الناجن الن تباين احجام تياراث اهلجر
 واخلارجت:

 يد ش مدص لىد يص ث  د ش ليد بث  ثله دب  ثلهثخلدا  ثلخ ب دا مدص م    دا تخدب  
ثدمد   مدص ليد بث   د  ي ثله دب   مثحد    يمد  ىيدهد ،  هدد ز مثحدا ىديص   دش  دد  ي 
ثله ددددددب  ثلهثخلددددددا ث  ثلخ ب ددددددا  ىدددددديص مددددددهه ثلليدددددد بث  ثللددددددي ل نددددددىه  ث  لخنددددددب    ددددددح  

ي يبل ددد  يهدد    ددش  دد  ي ثله ددب  ثلم  ددا  يبث قهدد  مددهه ثلم    دد  .   لم    دد   ثللدد
ثحس مص   ش    ي ثله ب  ثلخ ب ا يودي   د ه مدهه ث ىدب مدص ليد بث   د  ي ثله دب  



 
 

   

 

العالقة بين تيارات الكجرة الداخلية  
 7991والمسافة في العراق عام 

  أ.د. عباس فاضل السعدي
  1101آذار        (01)    ددـــالع

  886 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 ثت س
 

ثلهثخلددا ثليهدد  مددص ثلم    دد   ثتخددب   مدد   ددي ىغددهثه   ددبىث   ثللدد ميش   ددثن ثلددهيص 
  ى ىس.

ثله دب  ثلخ ب دا  ملق دقيع حلز   ص ثلم       ثللي يزيه  يه    ش    ي 
ى لنددددد لا يوددددددي  د لدددددز مدددددهه ث ىدددددب مدددددص ليددددد بث   ددددد  ي ثله دددددب  ثلخ ندددددب  مدهددددد  ثلدددددق 
ثلم    دددد   ثتخددددب  ماددددس م    دددد  : ميندددد ص، حو حدددد ب، ثلق هندددديا، ثلى ددددب ،  ثندددد ، 

 (.6هي لقتبث د  ه س بحش
 (6 ه س بحشت

 1997   ي لي بث  ثله ب  ثلملى هلا ىيص ثلم       م ش 

   
امة

اق
    
   

  
 

الد
مي

 

وى
نين

ميم 
التا

الى 
دي

بار 
االن

داد 
بغ

ابل 
ب

الء 
كرب

سط 
وا

دين 
ح ال

صال
 

جف
الن

سية 
قاد

ال
 

نى
لمث

ا
قار 

ي 
ذ

سان 
مي

صرة 
الب

 

 - - - - - - 8112 - - - 81621 - - 1121 - نينوى

 - - - - - - - - - - - 7787 - - - التاميم

 - - - 719 - 13 6316 - 891 816 81172 8931 - 1118 92 ديالى

 - - - - - - 7912 - - - 21191 - - - 172 االنبار

 - - - - - - 6211 - 6613 - - - - 1191 - بغداد

 - - - - - - 7119 - 1361 - 71811 162 - 111 21 بابل

 - - - - - - 718 - - - - 771 - 31 19 كربالء

 - - - - - 11 611 - 316 2721 69661 192 8196 7178 18 واسط

صالح 
 دينال

- 7987 - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - 177 - 77981 326 76112 318 - 819 629 النجف

 - - - - - 28117 911 166 76127 6911 21969 2719 797 7818 873 القادسية

 - - - - 2719 2263 132 7829 2882 611 1112 7193 - 733 7111 المثنى

 81171 111 - 1212 3113 77991 2129 71721 78971 6686 11639 7839 6111 8198 211 ذي قار

 21727 - - 292 167 7761 7783 1618 2173 7223 717199 991 6117 2316 761 ميسان

 - - - 2911 7961 76861 1913 8118 21812 71117 17196 8218 7821 1818 181 البصرة

 (0ممحق)ثلم هب: 

 ثل   س

 ثت س

 ثل   س

 ثت س
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 منط اخر لصايف اهلجرة:
ثخب ل   ي ثللى هس ىيص ثلم       ، يىه ،   أد  مدد حع للددم   ي  ه دم  

ثلن ىر     مهش    ه مثحا ىديص   دش  د  ي ثله دب  ثلهثخلدا ث  ثلخ ب دا  ىديص مدهه 
ثللي بث  ثللي ل ندىه   دي  د  ي ثله دب  مدص مدهه ثلليد بث  ثللدي لخندب  ، ثت ثدهد  لوده 

 دي م    ددا ديدد    ثتدىدد ب، م    د   خ ندب ت  به (  ددي م مد ع  د  ي ثله ددب   مد  
( ى لبلش مص   دهمد  م د   ليص  د بهليص  دي 8لي بث  خنب ت 77 قه  نى   س مدهم  

( .  ثاىدد  مو مددس  ثبلىدد   ىيبندد ص لقيدد س ثلوثحددا ىدديص 1تثد ددب  دده س بحددش7991مدد ش 
ثل دددد  بليص ثلمددددح  بليص  ددددي م    ددددا ديددددد   ضددددوذ للددددز ثلوثحددددا  نددددلىيله ، ثح ىلددددغ 

 (.1.76-ثلمو مست
 (7 ه س بحشت

 1997مهه لي بث     ي ثله ب  ثل  نىا  ثلخ نب   ي ثلوبثر ى نا ثلم       م ش 
 مهه لي بث     ي ثله ب  ثلم    ا

 ثللي ل نىه  ثلم    ا
 مهه لي بث     ي ثله ب 
 1 33 ديد   ثللي لخنب   ثلم    ا

 3 31 ثلل ميش
 9 3 هي لق
 1 33 ثتدى ب
 1 33 ىغهثه
 6 8 ى ىس
 1 34  بىث 
 9 3  ثن 

 3 31  ثن ثلهيص
 7 7 ثلد ذ
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 34 1 ثلق هنيا
 34 1 ثلمادق
 31 - حو ح ب
 31 3 مين ص
 33 3 ثلى ب 
 343 343 ثلم م ع

 (6حسبت من جدول رقم)ثلم هب: 
 يودد ه نددىا   دد ه ثلددددم  ثلندد ىر  ددي ثلوثحددا ثلدددق حدد   ثل ددحا ثلم  دد ه   دددي 

ق ب د   ش ثلخند ب  مدص  دح  ثلم    د    ثللدي ل ندا م    ا  ىغهثه  ثللي لومس مل
% مددص مددهه ثلخدد ب يص مددص م    ددا ديددد    ث اددب مددص 12مدداث.  قدده  ددحى  ىغددهثه د دد 

% مص مهه ثلخ ب يص مص م    ا ثتدى ب ،  ي هب ثلش س ثلو ني لهحث ثلدم   ي 31
ص   دهد  م    ا ثلد ذ  يس يلند     يهد  مدهه ثلليد بث  ثل  ندىا   ثلخ ندب  ىد لبلش مد

 م    ا   حىا.
 تياراث صايف اهلجرة يف احملافظاث الطاردة واجلاذبت:

( لنددد    مدددهه ثلم    ددد   ثللدددي يزيددده  يهددد  مدددهه ليددد بث  1ي هدددب  ددده س بحدددشت
 دد  ي ثله ددب  ثل  نددىا مددص مددهه ليدد بث   دد  ي ثله ددب  ثلخ نددب  مددد مددهه ثلم    دد   

ص مدهه للدز ثللدي ل قده    يدس ثللي يقس  يه  مهه لي بث     ي ثله ب  ثللي ل نىه  مد
ىلددغ ل ددس مدهدد  نددىد م    دد  ،  مددد   دد ه م    ددا  ث دده  للندد     يهدد  مددهه ثلليدد بث  

( ز   مددددص ثلليدددد بث ، لب ددددز  711ثل  نددددىا  ثلخ نددددب .  ي هددددب ثل دددده س ثيضدددد    دددد هت
ثللي بث  ثل  نىا ىش س د  ر مل دس مدص ثلم    د   يقدد  دي لبىدي ثلق دب،  ثلليد بث  

 (.1ر ثخب مل س يمله  ي شبحي ثلق ب   د ى  تثد ب ش سثلخ نب   ي د  

 
 

   

 

العالقة بين تيارات الكجرة الداخلية  
 7991والمسافة في العراق عام 

  أ.د. عباس فاضل السعدي
  1101آذار        (01)    ددـــالع

  889 

 

 الفراهيدي آداب جملة

ليدد بث(  81 مددص ىدديص ثلوددهه ثلمددح  ب مددص ثلليدد بث  ت ي  دده ثت الددس  ددحث ثلوددههت
( مهدد  ب  ثص مشددب  ليدد بث  مدهدد  لل دد  ثلددق ىغددهثه مددص 1111  ددش  ددس مددد  يزيدده مددص ت

ث  مدص  ميد ثلم       ثللي لضدش  دح  ثلليد بث  ىغدع ثلد دب مدص م مدس ثلمند  ا ند  
ثلى ددب  ث  ديددد     مدد  ثىودده ثلم    دد   مددص ىغددهثه  يددس لضددش  ددح  ثلم    ددا مهيدددا 
ىغدددددهثه ثلو  دددددما،   دددددي ث ىدددددب ثلمدددددهص  لوددددده ثلمب دددددز ثلني ندددددي  ثلاقددددد  ي   ثل دددددد مي  
 ثلل دد بو   ثلددهيدي.  مدد  للب ددز  يهدد  ثلخددهم   ثل دد يا   ثت لم ميددا   ثللب يهيددا، ممدد  

  ب مص ثلم       ثتخب . وله  مب ز ثل حا ثت س  ي ثلق
لي بث  ثلق  بىث  مص ىغهثه  ى ىس  ثلد ذ  ثلق هنيا  حو ح ب  6 لل   ثيض  

 ثلى دب .  يلوددا  دد  ثلو مددس ثلددهيدي ه ب   دي  ددحا ثلمهدد  بيص ، ى تضد  ا ثلددق م مددس 
  ش.728  12ثلمن  ا ىيده   ىيص ثلم       ثلم   ب   ثللي للبث ن م  ىيص 

ثلددددق ثلد ددددذ  مالهدددد  ثلددددق ى ىددددستمص ثلق هندددديا  حو حدددد ب  ليدددد بث  8 مدددد  لل دددد  
 ثلى دددب (،  مددد  حيدددس مدددص  دددبىث  يم دددص ثص يقددد س مدددص ثلد دددذ مدددص  يدددس   ددد ه ثلدددهث د 
ثلهيدي لللز ثللي بث .  م  يلودا م مدس ثلمند  ا ىديص ثلد دذ  ثلق هنديا ه ب   دي حلدز ثح 

 هندديا ت لزيدده مددص  ددش،  مدد  ثص ثلمندد  ا ىدديص ى ىددس  ثلق 61ت لزيدده ثلمندد  ا ىيدهمدد  مددص 
  ش.37

 للماس ح   ثل حا  ي ى ىس ىاقله  ثلزبثمي  ث ميله  ثلني  يا  ثل د ميا  يس 
% مددص مددهه ثلمدشدد   71% مددص مددهه ثلمدشدد   ثل ددد ميا ثلمل ندد ا  71ي  دده  يهدد  

 .(16ت 7996ثل د ميا ثل غيب  م ش 
 دب ذ ثص  ب ا ثله ب   يم  ىيص م       ثل بث  ثت ن  بث د ثلق ل  مدس ثل

ثلىي يا  ثلىشبيا لهح  ثلمد قا     ه ثلمشد بيد ثلزبثميدا  ثتب ث يدا  ثلمبث دز ثلهيديدا ممد  
 نهس ممليا ثتدلق س  يم  ىيص م        ح  ثلمد قا.



 
 

   

 

العالقة بين تيارات الكجرة الداخلية  
 7991والمسافة في العراق عام 

  أ.د. عباس فاضل السعدي
  1101آذار        (01)    ددـــالع

  892 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 1997   ي لي بث  ثله ب  ثل  نىا  ثلخ نب    ي ثلوبثر م ش  (4ش س ت

ميش تمص ديد    هيد لق لي بث  ثلق م    ا ثلل  8 ى تض  ا ثلق م  لقهش لل   
 ثلى ددب (  يددس للملددد  ددح  ثلم    ددا ىقدد    ددحا ملمالددا ى ل ددد م   ثلد  يددا  م مددس 

 ددددش. 271  711ثلمندددد  ا ىيدهدددد   ىدددديص ثلم    دددد   ثلم دددد  ب  لهدددد   ثللددددي للددددبث ن ىدددديص 
ى تضد  ا ثلدق لشد يد ثله لدا لله دب  ثلدق  دح  ثلم    دا  لد  يب ثللندهيث  للمهدد  بيص 

 ثليه .
ليدددد بث  ثلددددق م    ددددا  ددددثن ثلددددهيصت مددددص ىغددددهثه  هيدددد لق  8يضدددد   ثل هدددد  ث

 ثلى دددددب ( ت ميلهددددد  ثلزبثميدددددا    ددددد ه ىودددددع ثلمشددددد بيد ثل دددددد ميا  م مدددددس ثلمنددددد  ا 
 للم       ثلم   ب  له .

  ضددث ممدد  لقددهش يل دد  ليدد بثص ثلددق ثلى ددب   ثخددبثص ثلددق هيدد لق  مالهمدد   ثندد ت 
 نيا مص حو ح ب.مص حو ح ب  مين ص(  لي ب ثخب يل   ثلق ثلق ه
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  د  يلوا ثل  ثب ه بث مهم   دي ل  د   دح  ثلليد بث  ى بضد  ا ثلدق ثص ثلى دب  
لمادددس حددد    دددحا مهمدددا.  هدددي مهيددددا ل  بيدددا، ىدددس ميدددد   ثلودددبثر ثل  يددده ملدددق ثلخلدددي  

% مدددددص مدددددهه ثلمشددددد بيد 71ثلوبىددددي، ى تضددددد  ا ثلدددددق ث ميلهددددد  ثل دددددد ميا،  هدددددي لضدددددش
دشدد   ثل ددد ميا ثل ددغيب   مدد  ثص م    ددا % مددص مددهه ثلم78ثل ددد ميا ثلمل ندد ا  

% مدددص مدددهه ثلمدشددد   1% مدددص مدددهه ثلمدشددد   ثل دددد ميا ثلمل نددد ا  9هيددد لق لضدددش
 .(17تثل د ميا ثل غيب  ثلم   ه   ي ثلق ب

ثص ثللدددد حع  دددي م ثمدددس ثل دددحا  ثل دددبه ىددديص ىغدددهثه  ىقيدددا ثلم    ددد    لقدددهش 
خلددا ثلددق ح ددا ثل ددحا  ددبر   ندد  س ثلدقددس ثه  ثلددق ثبل دد ع   ددش  دد  ي ثله ددب  ثلهث

ثت ستم  ما ثلق ب( مدص ثلم    د   ثتخدب .   دي ثل حد  ثلدحو لدزهثه  ب دا ليد بث  
 دددد  ي ثله دددددب  ثلمل هددددا ثلدددددق ىغددددهثه، لقدددددس  ب دددددا ليدددد بث   ددددد  ي ثله ددددب   يمددددد  ىددددديص 

 ثلم       ثل ن ق  ثل د ىيا  ثلم    ليص ثلشم ليليص.
% مدص   دش 11مدص  ث ادب 7991 قه ثندل  ح  م    دا ىغدهثه  دي لودهثه مد ش

 م   نىل  مص    ي لي بث  ثله ب  ثلملى هلا ىيص ثلم      .
%  ثلم    دددددددد   ثل ندددددددد ق 22 ث للدددددددد  م    دددددددد   ثل ددددددددبث  ثت ندددددددد  د دددددددد 

 (.6% لاثس م        د ىياتثد ب  ه س بحش6.4%   14.6 (*ت ثلشم ليا
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 اخلامتت
ب  ثلهثخليدا  ي خل ش م  لقهش ث ض   ثلهبثنا    ه ثدم   ملودهه  ل ب دا ثله د

ثلملى هلددددا،  مددددص  ددددح  ثتدمدددد     دددد ه ليدددد بث  ملى هلددددا ىدددديص ثلم    دددد   ثلمل دددد  ب ت و 
ى ل   دددد   ملضدددد ه (.  لددددزهثه ثلوثحددددا  يمدددد  ىيدهدددد  ثحث مدددد  ثخددددح م مددددس ثلمندددد  ا ىد ددددب 
ثتملىدد ب ى نددلاد   م    ددا ىغددهثه مالمدد  ثل دد س ىدديص م    دد   ثل ددبث  ثت ندد  ث   يمدد  

يا   هب     ه ثبلى   م ني ىيص ثله ب   ثلمن  ا ،  لش ل  يه ىيص ثلم       ثل د ى
 حلز ث    ي .

  هددب دمدد  لماددس ى  دد ه لىدد هس  ددي ليدد بث  ثله ددب  مدد  ىدديص ىوددع م    دد   
 ثلمد قا ثل ن ق  ثلم       ثلم   ب  مص ثلمد قليص ثلشم ليا  ثل د ىيا.
 دا ىغدهثه ملدق  م  ثلضل لزثيه  ب ا لي بث     ي ثله ب  ثلمل ها ثلدق م   

 ن ا ىقيدا م    د   ثلمدد  ر ثتخب تثلشدم ليا  ثل ند ق  ثل د ىيدا(،  يدس ثص  دح  
ثلم    ددا لهدد  ليدد بث  ندد  ه .  ىيدمدد  ثنددل  ح  ىغددهثه،   ددي ثلق ددا ثت س ثل دد حا  ددي 
ثلق ب، ملق ث اب مص د دذ   دش مد   ندىل  مدص  د  ي ليد بث  ثله دب  ثلملى هلدا ىديص 

     ثل بث  ثت ن  لش ل نا ند   مد  يزيده ملدق خمدس ثلم      ، يث   ثص م  
    ي للز ثللي بث ،  ثلخمس ثلملىقي لم       ىقيا ثلمد  ر.

 ىوه ثص  ىق  ثله لا ني نا ثل ده مدص ثله دب  ثلهثخلدا ثلدق ىغدهثه  دي ثلندد ث  
ثتخيددب ، ىدده  ثلمهدد  ب ص يل هدد ص ثلددق ثتح دد ا ثلا د يددا ثلم دد  ب  لثنددل  ه  مددص م مددس 

  ا مادددس لدددد حد دندددىا ثله ب ثلمل هدددا مدددص مينددد ص ثلدددق ىغدددهثه مق ىدددس لزثيددده   ثلدددق ثلمنددد
ثلى ب   لد حد دنىا ثله ب  ثلمل ها مص حو ح ب ثلق ىغهثه  لزثيه   ثلق ثلى ب    دي 

 .7991لوهثه م ش 

 
 

   

 

العالقة بين تيارات الكجرة الداخلية  
 7991والمسافة في العراق عام 

  أ.د. عباس فاضل السعدي
  1101آذار        (01)    ددـــالع

  892 

 

 الفراهيدي آداب جملة

 مدد  ث ضدد   ثلهبثنددا ثدخ دد ع   ددش ليدد بث  ثله ددب  ثلخ ب ددا  ددي ثلم    دد   
حي ند  ىمد   7911د حد مص لوهثه تخدب ىوده لودهثه مد ش ثل  به  ثللي ىه   خن بله  لل

 نىق  مص لوهثهث   يس   د  ثل  لا ملق ثلدقيع حىس حلز.
  هددب ثيضدد    دد ه مثحددا ىدديص   ددش  دد  ي ثله ددب  ثلهثخلددا ث  ثلخ ب ددا  ىدديص 
مهه ثللي بث  ثللي ل نىه  ث  لخنب    ح  ثلم       .  ملق ثلدقيع  هب دم  ثخب 

ص ثلم    ددد   لمادددس ىودددهش   ددد ه مثحدددا ىددديص   دددش  ددد  ي ثله دددب  ل ددد  ي ثللىددد هس ىدددي
ثلهثخلدددا ث  ثلخ ب دددا  ىددديص مدددهه ثلليددد بث  ثللدددي ل ندددىه   دددي  ددد  ي ثله دددب  مدددص مدددهه 
ثلليدد بث  ثللددي لخنددب    مدد   ددي ىوددع ثلم    دد   ثل دد به  ماددس ديددد    ثتدىدد ب ىنددىا 

مخللدذ لم مد      ه ح    حا م ليا  ي م       ثخب  ماس ىغهثه.   هب دم  ثخدب
لماس  ي ثلد ذ  يدس لند     يهد  مدهه ثلليد بث  ثل  ندىا   ثلخ ندب  ىد لبلش مدص   دهد  

 م    ا   حىا.
 ثدلهدد  ثلهبثنددا ى هدد ب د دد ر مل ددس مددص ثلم    دد   حث  ثلليدد بث  ثل  نددىا 
 ي لبىي ثلق ب،  ي  يص ثمله د  ر ثخب مل س مص ثلم       لمال   ي  ثلليد بث  

 ثلق ب   د ى . ثلخ نب   ي شبحي
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The Relationship between the Streams of Internal 

Migration and Distance in Iraq during 1997 
Dr. Abbas Fadhil Al-Saadi 
     Baghdad University     

Abstract 
The aim of the paper is to study the relationship between 

the internal migration and distance in Iraq ,using the 1997 

population census data. 

The research shows that there are many interchange 

streams between the nearby governorates. The relationship 

between the streams will increase if we consider the distance as 

an effective factor except for Baghdad governorate. The paper 

shows that the correlation between migration and distance 

appeared to the negative. 
Baghdad Governorate occupied more than half of the total 

interchange net migration streams between the profitable 

governorates, the Middle Euphrates governorates more than one 

fifth than streams, and the other governorates more one fifth also. 

Later, the migrants started to migrate to the nearby places 

because the government limited the migration to Baghdad , after 

the 1987 population census. 
Finally, the research shows also that there are patterns of 

the profitable governorates in the west of Iraq, and another 

pattern of the loser governorates extending to the eastern and 

southern and parts of Iraq. 
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Summary 
of the horizon geographical role of an effective and 

influential concepts and geographical knowledge in every time 
and place is brought to this information and formulated by his 
vocabulary and his being, whether this  land, sea or space and to 
clarify this role has been referred to horizon role  in directing the 
last geographical ancient civilizations, especially Eastern (Iraqi, 
Egyptian The Phoenician, Indian) to determine the role of the 
spatial variation of the horizon geographical and not to rely or 
sufficiency of the one  Environment , whether ground dry river , 
sea or mountains. adopted the geographical thinking the Arab-
Muslim Case study to prove the close relationship between the 
horizon geographical and geographical knowledge by addressing 
the sources from which he took scientists Arab geography, and 
the evolution stages of the Arab geographical method to give an 
idea of the expand horizon going on geographic information, as 
well as the motives which have helped to expand the horizon, the 
Arab geographer, which in turn led to the accumulation of 
geographical knowledge among the scholars and Muslim Arabs . 


